SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DAN STANDAR KOMPETENSI
SOSIAL KULTURAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,
Menimbang : a. bahwa guna mendukung terwujudnya profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dan untuk menyelenggarakan
Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang
berbasis pada kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja
dan kebutuhan satuan organisasi Perangkat Daerah
serta pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana
ketentuan
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017
tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara, perlu disusun Standar Kompetensi Manajerial
dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas
Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Kompetensi Manajerial dan
Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan
Tinggi
Pratama,
Administrator
dan
Pengawas
Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahaan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Pedoman Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1907);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja
dan
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011
Nomor 6);
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 46);
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Nomor 48);
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 96 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2017 Nomor 96);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI
MANAJERIAL DAN STANDAR KOMPETENSI SOSIAL
KULTURAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
ADMINISTRATOR
DAN
PENGAWAS
PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
satuan organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
2. 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.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
PNS dalam suatu satuan organisasi Pemerintah
Kabupaten Pekalongan.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan
pimpinan
tinggi
pada
Pemerintah
Kabupaten
Pekalongan yang setara dengan jabatan struktural
eselon II.
5. Jabatan Administrator adalah jabatan pimpinan tinggi
pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang setara
dengan jabatan struktural eselon III.
6. Jabatan Pengawas adalah jabatan pimpinan tinggi pada
Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang setara dengan
jabatan struktural eselon IV.
7. Kompetensi
Manajerial
adalah
pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.
8. 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.
9. Standar
Kompetensi
Manajerial
dan
Standar
Kompetensi Sosial Kultural adalah persyaratan
kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural
minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam
melaksanakan tugas jabatan.

4

Pasal 2
Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi
Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Administrator dan Pengawas Pemerintah Kabupaten
Pekalongan dimaksudkan sebagai standar kompetensi
jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap PNS dan menjadi
dasar
penyusunan/pengembangan
kompetensi
bagi
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan
Pengawas Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Pasal 3
Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi
Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Administrator dan Pengawas Pemerintah Kabupaten
Pekalongan bertujuan terwujudnya profesionalisme Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas
pada satuan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pekalongan.

BAB II
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DAN STANDAR
KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL
Pasal 4
Uraian Standar Kompetensi Manajerial dan Standar
Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Administrator dan Pengawas
Pemerintah
Kabupaten Pekalongan adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2017
tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 57)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkannya.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Bupati
ini
dengan
penempatannya
dalam
Berita
Daerah
Kabupaten
Pekalongan.

Ditetapkan
di Kajen
pada tanggal 1 April 2019
BUPATI PEKALONGAN,
TTD
ASIP KHOLBIHI
Diundangkan di Kajen
pada tanggal 1 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
MUKAROMAH SYAKOER
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 8
Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

MOCH. ARIFIN, SH. MH
Pembina Tk.I
NIP. 19690205 199903 1 005

6

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 8.
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR KOMPETENSI
MANAJERIAL DAN STANDAR KOMPETENSI
SOSIAL KULTURAL JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN
JABATAN
PENGAWAS
PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DAN STANDAR KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN
JABATAN PENGAWAS PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
A.

SEKRETARIAT DAERAH

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretaris Daerah
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pemerintahan Umum

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan
administratif
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
4
Mampu
4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
menciptakan
seluruh pemangku kepentingan mematuhi
situasi kerja yang
nilai, norma, dan etika organisasi dalam
mendorong
segala situasi dan kondisi;
kepatuhan pada
4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral
nilai, norma, dan
dan standar etika yang tinggi, serta berani
etika organisasi
menanggung konsekuensinya;
4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
2. Kerjasama
4
Membangun
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
komitmen tim,
lingkup instansi yang dipimpin;
sinergi
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
3. Komunikasi
4
Mampu
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
mengemukakan
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
pemikiran multi
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
dimensi secara
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
lisan dan tertulis
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
untuk mendorong
kinerja secara keseluruhan;
kesepakatan
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
dengan tujuan
multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
meningkatkan
4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif
kinerja secara
untuk mendorong pemangku kepentingan
keseluruhan
sepakat pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.
4. Orientasi pada
4
Mendorong unit
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
hasil
kerja mencapai
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
target yang
yang ditetapkan;
ditetapkan atau
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
melebihi hasil
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
kerja sebelumnya
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang

Uraian
Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
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Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

B. Pelatihan

2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Semua bidang ilmu yang relevan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. RENSTRA;
c. Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. Pengelolaan Aset Daerah;
e. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
f. Analisis Kebijakan Publik;
g. Manajemen Pelayanan Publik

√
√

a. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Utama Muda (IV/c)
a. ketepatan dan keakuratan penyusunan kebijakan pemerintah
Daerah;
b. ketepatan dan kelancaran pengoordinasian pelaksanaan tugas
satuan kerja Perangkat Daerah;
c. ketepatan dan kelancaran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah;
d. ketepatan dan keakuratan pembinaan administratif dan pembinaan
aparatur sipil negara pada instansi Daerah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pemerintahan Umum

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
membantu Sekretaris Daerah di bidang koordinasi, perumusan kebijakan,
pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan, hukum dan
hak asasi manusia, ketentraman dan ketertiban masyarakat, hubungan
masyarakat dan kesejahteraan rakyat, serta publikasi dan dokumentasi
sidang/rapat DPRD
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
4
Mampu
4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
menciptakan
seluruh pemangku kepentingan mematuhi
situasi kerja yang
nilai, norma, dan etika organisasi dalam
mendorong
segala situasi dan kondisi;
kepatuhan pada
4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral
nilai, norma, dan
dan standar etika yang tinggi, serta berani
etika organisasi
menanggung konsekuensinya;
4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
2. Kerjasama
4
Membangun
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
komitmen tim,
lingkup instansi yang dipimpin;
sinergi
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
3. Komunikasi
4
Mampu
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
mengemukakan
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
pemikiran multi
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
dimensi secara
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
lisan dan tertulis
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
untuk mendorong
kinerja secara keseluruhan;
kesepakatan
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
dengan tujuan
multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
meningkatkan
4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif
kinerja secara
untuk mendorong pemangku kepentingan
keseluruhan
sepakat pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.
4. Orientasi pada
4
Mendorong unit
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
hasil
kerja mencapai
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
target yang
yang ditetapkan;
ditetapkan atau
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
melebihi hasil
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
kerja sebelumnya
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
5. Pelayanan
4
Mampu
4.1. Memahami dan memberi perhatian kepada
Publik
memonitor,
isu-isu jangka panjang, kesempatan atau
mengevaluasi,
kekuatan
politik
yang
mempengaruhi
memperhitungorganisasi dalam hubungannya dengan dunia
kan dan
luar, memperhitungkan dan mengantisipasi
mengantisipasi
dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas
dampak dari isupelayanan publik secara objektif, transparan,
isu jangka
dan professional dalam lingkup organisasi;
panjang,
4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik
kesempatan, atau
yang diselenggarakan oleh instansinya telah
kekuatan politik
selaras dengan standar pelayanan yang
dalam hal
objektif, netral, tidak memihak, tidak
pelayanan
diskriminatif,
serta
tidak
terpengaruh
kebutuhan
kepentingan pribadi/ kelompok/partai politik;
pemangku
4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang
kepentingan yang
berfokus
pada
pemenuhan
kebutuhan
transparan,
pemangku kepentingan dalam menyusun
objektif, dan
kebijakan dengan mengikuti standar objektif,
profesional
netral, tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Semua bidang ilmu yang relevan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. Manajemen pembinaan dan evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
pemerintah
daerah;
d. Pengembangan kapasitas daerah
e. Penyusunan Produk Hukum Daerah;
f. Pemberdayaan Masyarakat

√
√

a. memiliki pengalaman jabatan dalam
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun

√
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D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Pembina Tingkat I (IV/b)
a. Ketepatan dan keakuratan pengoordinasian perumusan kebijakan
dan pembinaan di bidang pemerintahan, hukum dan hak asasi
manusia,
ketenteraman
dan
ketertiban
masyarakat
serta
kesejahteraan rakyat;
b. Kelancaran pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan di
pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia, ketenteraman dan
ketertiban masyarakat serta kesejahteraan rakyat;
c. Ketepatan dan keakuratan pengoordinasian penyelenggaraan
kegiatan di bidang pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia,
ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kesejahteraan rakyat
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Jabatan Administrator
Pemerintahan Umum

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan program, petunjuk pelaksanaan, koordinasi,
pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, dan administrasi pemerintahan,
serta otonomi daerah dan kerjasama daerah
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ilmu Pemerintahan/Manajemen/Ekonomi/Kebijakan Publik/Sosial dan
Politik/Hukum/Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
a. Manajemen pembinaan dan evaluasi
√
pelaksanaan
kebijakan
pemerintah
daerah;
b. Pengelolaan administrasi pemerintahan
daerah dan pemerintahan desa;
c. Penyusunan
pelaporan
penyelengggaraan
pemerintahan
daerah;
d. Pengembangan kapasitas daerah
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Keakuratan
pelaksanaan
koordinasi
dan
pembinaan
penyelenggaraan
pemerintahan
umum,
ketenteraman
dan
ketertiban, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik,
penanggulangan bencana, dan administrasi kependudukan, serta
pengelolaan prasarana fisik pemerintahan dan penataan batas
wilayah/daerah;
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b. Keakuratan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan
tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang
administrasi Bupati dan Wakil Bupati, administrasi DPRD,
administrasi Kepala Desa dan Badan Permusyaratan Desa;
c. Keakuratan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kebijakan
Pemerintah Daerah di bidang otonomi daerah, tugas pembantuan,
kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan
koordinasi penyusunan
pedoman
dan
petunjuk
teknis
penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban, perlindungan
masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana, tertib
administrasi kependudukan, pengelolaan prasarana fisik pemerintahan dan
penataan batas wilayah/daerah
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Pemerintahan/Manajemen/Ekonomi/Kebijakan Publik/Sosial dan
Politik/Hukum/Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Penyelenggaraan pemerintahan umum
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan umum;
b. Ketepatan pelaksanaan fasilitasi kegiatan Dukungan Elemen Satuan
Kerja (Desk Pemilu);
c. Keakuratan pelaksanaan monitoring, pembinaan dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan pelimpahan sebagian wewenang Bupati
kepada Camat;
d. Jumlah pengelolaan prasarana fisik pemerintahan dan penataan
batas wilayah/ daerah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan kebijakan daerah, penyusunan
evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyusunan pelaporan
Pemerintah Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan,
koordinasi di bidang administrasi Bupati dan Wakil Bupati, administrasi DPRD,
administrasi Pemerintahan Desa
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Pemerintahan/Manajemen/Ekonomi/Kebijakan Publik/Sosial dan
Politik/Hukum/Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Pengelolaan administrasi pemerintahan
√
daerah dan pemerintahan desa;
b. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Ketepatan pelaksanaan fasilitasi kebijakan daerah bidang
administrasi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD);
b. Keakuratan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Dan Kerjasama
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan pemerintah daerah dibidang pengembangan kapasitas Daerah,
kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Pemerintahan/Manajemen/Ekonomi/Kebijakan Publik/Sosial dan
Politik/Hukum/Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Pengembangan kapasitas daerah;
√
b. Perumusan dan evaluasi kebijakan
daerah
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Kelancaran pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kebijakan
pemerintah daerah bidang otonomi daerah dan kerjasama dalam
negeri dan luar negeri;
b. Keakuratan fasilitasi penyusunan naskah kerjasama (MoU/PKS)
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bagian Hukum
Jabatan Administrator
Pemerintahan Umum

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan daerah,
telaahan hukum, memberikan bantuan hukum/advokasi aparatur pemerintah
dalam perkara perdata dan tata usaha negara, memberikan bantuan
hukum/advokasi kepada masyarakat miskin, upaya perlindungan dan penegakan
Hak Asasi Manusia, dokumentasi, publikasi dan informasi produk hukum
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
a. Penyusunan Produk Hukum Daerah;
b. Penyusunan Bahan Bantuan Hukum;
c. Penyuluhan Hukum;
d. Pengembangan
dan
Pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum

√
√

memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Keakuratan pelaksanaan penelaahan dan evaluasi pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan,
naskah
kesepakatan/
kesepahaman bersama (MoU) dan/atau perjanjian kerjasama,
pelaksanaan koordinasi penyusunan program pembentukan
peraturan daerah, koordinasi dan sinkronisasi peumusan peraturan
daerah, peraturan bupati dan produk hukum daerah lainnya serta
pelaksanaan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan evaluasi
serta klarifikasi peraturan desa;
b. Keakuratan pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan pertimbangan
dan bantuan hukum dalam perkara perdata dan tata usaha Negara
yang timbul dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta
aparatur pemerintah;
c. Keakuratan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan bantuan
hukum bagi masyarakat miskin;
d. Keakuratan pelaksanaan koordinasi dan upaya perlindungan dan
penegakan hak asasi manusia;
e. Keakuratan pelaksanaan koordinasi dokumentasi, publikasi dan
informasi produk-produk hukum serta penerbitan lembaran daerah
dan berita daerah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penelaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundangundangan, naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama,
melaksanakan koordinasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah,
sinkronisasi dan perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk
hukum daerah lainnya serta melaksanakan koordinasi sinkronisasi, evaluasi dan
klarifikasi Peraturan Desa
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Penyusunan Produk Hukum Daerah

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Keakuratan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan
peraturan daerah, peraturan bupati dan produk hukum daerah
lainnya;
b. Keakuratan penelaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan
perundang-undangan, naskah kesepakatan/kesepahaman bersama
(MoU) dan/atau perjanjian kerjasama;
c. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan
evaluasi serta klarifikasi produk hukum desa
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, menyiapkan bahan pertimbangan, memberikan bantuan
hukum dalam perkara perdata dan tata usaha negara kepada unsur Pemerintah
Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas, dan
penyelenggaraan pemberikan bantuan hukum/advokasi kepada masyarakat miskin
serta melaksanakan koordinasi dalam upaya perlindungan dan penegakan Hak
Asasi Manusia
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
a. Penyusunan Bahan Bantuan Hukum;
b. Penyuluhan Hukum

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah bantuan hukum kepada Bupati, Wakil Bupati dan
Perangkat Daerah;
b. Jumlah fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat
miskin;
c. Kelancaran pelaksanaan program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia (RANHAM) tingkat daerah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi pendokumentasian, publikasi dan informasi produkproduk hukum serta menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Hukum/Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Pengembangan dan Pengelolaan
√
Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum;
b. Pengelolaan Perpustakaan Hukum
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah penerbitan lembaran daerah dan berita daerah;
b. Jumlah publikasi produk hukum daerah;
c. Ketepatan dan kelancaran pengelolaan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Jabatan Administrator
Pemerintahan Umum

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan
koordinasi,
pembinaan dan
monitoring
kegiatan
sosial
kemasyarakatan, agama, pendidikan dan kebudayaan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Sosial
dan
Politik/Sosiologi/Kebijakan
Publik/Psikologi/Hukum/
Pendidikan/Syariah/Dakwah/ Komunikasi dan Penyiaran Islam/
Filsafat/Religi
dan
Kebudayaan/Filsafat
Islam/
Manajemen/Ekonomi/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/Kesehatan
Masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
a. Pemberdayaan Masyarakat;
√
b. Pengembangan nilai-nilai luhur budaya
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemantauan,
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang sosial
kemasyarakatan;
b. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemantauan,
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang agama,
pendidikan dan kebudayaan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Sosial Dan Kemasyarakatan
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, pengumpulan data, penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis, pembinaan dan pemantauan kegiatan di bidang sosial, tenaga kerja,
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan
pemberdayaan masyarakat
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Sosial dan Politik/Sosiologi/Kebijakan Publik/Psikologi/Manajemen/
Ekonomi/Administrasi/Hukum/Ilmu
Pemerintahan/Kesehatan
Masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pemberdayaan Masyarakat
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Kelancaran pelaksanaan fasilitasi administrasi bantuan bidang
sosial dan kemasyarakatan;
b. Kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan
program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan upaya Pencegahan
Pemberantasan, Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN) serta HIV/AIDS
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Agama Pendidikan Dan Kebudayaan
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, pengumpulan data, penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis, pembinaan dan pemantauan kegiatan di bidang agama, pendidikan,
pemuda, olahraga dan kebudayaan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Sosial
dan
Politik/Sosiologi/Kebijakan
Publik/Psikologi/Hukum/
Pendidikan/Syariah/Dakwah/ Komunikasi dan Penyiaran Islam/
Filsafat/Religi
dan
Kebudayaan/Filsafat
Islam/
Manajemen/Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengembangan nilai-nilai luhur budaya
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah kajian permohonan bantuan bidang agama, pendidikan dan
kebudayaan;
b. Kelancaran pelaksanaan fasilitasi kegiatan Haji dalam hal
transportasi dan pelauanan kesehatan;
c. Kelancaran pelaksanaan fasilitasi kegiatan Musabaqoh Tilawatil
Quran (MTQ) tingkat Kabupaten
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Asisten Ekonomi Dan Pembangunan
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pemerintahan Umum

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
membantu Sekretaris Daerah di bidang koordinasi, perumusan kebijakan,
pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perekonomian, pembangunan
Daerah dan pengadaan barang/jasa Pemerintah
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
4
Mampu
4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
menciptakan
seluruh pemangku kepentingan mematuhi
situasi kerja yang
nilai, norma, dan etika organisasi dalam
mendorong
segala situasi dan kondisi;
kepatuhan pada
4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral
nilai, norma, dan
dan standar etika yang tinggi, serta berani
etika organisasi
menanggung konsekuensinya;
4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
2. Kerjasama
4
Membangun
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
komitmen tim,
lingkup instansi yang dipimpin;
sinergi
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
3. Komunikasi
4
Mampu
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
mengemukakan
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
pemikiran multi
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
dimensi secara
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
lisan dan tertulis
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
untuk mendorong
kinerja secara keseluruhan;
kesepakatan
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
dengan tujuan
multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
meningkatkan
4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif
kinerja secara
untuk mendorong pemangku kepentingan
keseluruhan
sepakat pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.
4. Orientasi pada
4
Mendorong unit
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
hasil
kerja mencapai
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
target yang
yang ditetapkan;
ditetapkan atau
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
melebihi hasil
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
kerja sebelumnya
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
5. Pelayanan
4
Mampu
4.1. Memahami dan memberi perhatian kepada
Publik
memonitor,
isu-isu jangka panjang, kesempatan atau
mengevaluasi,
kekuatan
politik
yang
mempengaruhi
memperhitungorganisasi dalam hubungannya dengan dunia
kan dan
luar, memperhitungkan dan mengantisipasi
mengantisipasi
dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas
dampak dari isupelayanan publik secara objektif, transparan,
isu jangka
dan professional dalam lingkup organisasi;
panjang,
4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik
kesempatan, atau
yang diselenggarakan oleh instansinya telah
kekuatan politik
selaras dengan standar pelayanan yang
dalam hal
objektif, netral, tidak memihak, tidak
pelayanan
diskriminatif,
serta
tidak
terpengaruh
kebutuhan
kepentingan pribadi/ kelompok/partai politik;
pemangku
4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang
kepentingan yang
berfokus
pada
pemenuhan
kebutuhan
transparan,
pemangku kepentingan dalam menyusun
objektif, dan
kebijakan dengan mengikuti standar objektif,
profesional
netral, tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Semua bidang ilmu yang relevan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
a. Manajemen Pemasaran;
b. Manajemen sumber daya Alam;
c. Perencanaan pembangunan daerah;
d. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

√
√

a. memiliki pengalaman jabatan dalam
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)

√
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E. Indikator Kinerja Jabatan

a. Ketepatan dan keakuratan pengoordinasian perumusan kebijakan
dan pembinaan di bidang sumber daya alam, perekonomian,
pembangunan daerah dan pengadaan barang/jasa pemerintah;
b. Kelancaran pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan di sumber
daya alam, perekonomian, pembangunan daerah dan pengadaan
barang/jasa pemerintah;
c. Ketepatan dan keakuratan pengoordinasian penyelenggaraan
kegiatan di bidang sumber daya alam, perekonomian, pembangunan
daerah dan pengadaan barang/jasa pemerintah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bagian Perekonomian
Jabatan Administrator
Pemerintahan Umum

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan peningkatan
produksi, promosi, potensi dan produk daerah, sarana dan prasarana ekonomi
daerah, pengembangan perusahaan milik daerah, pelestarian sumber daya alam
dan lingkungan hidup, dan kehutanan serta energi dan sumber daya mineral
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Manajemen/Ekonomi/Pertanian/Kelautan/Perikanan/Peternakan/
Teknik Lingkungan/Kesehatan Lingkungan/Kehutanan/Pertambangan/
Teknik Industri atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
a. Manajemen Pemasaran;
√
b. Teknik
Pengelolaan
BUMD
dan
Pengembangan Perekonomian Dearah
c. Manajemen Sumber daya Alam;
d. Teknik Pengelolaan Sumber Daya Alam
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Kekuratan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengumpulan bahan,
penyusunan
pedoman
dan
petunjuk
teknis,
pembinaan,
pengawasan, peningkatan pengembangan Badan Usaha Milik
Daerah dan perekonomian daerah;
b. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengumpulan bahan,
penyusunan pedoman, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam,
lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengumpulan bahan, penyusunan pedoman
dan petunjuk teknis, pembinaan dan pengawasan, peningkatan sarana prasarana,
produksi, potensi daerah dibidang ekonomi dan di bidang penyertaan modal,
Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Manajemen Pemasaran;
√
b. Teknik
Pengelolaan
BUMD
dan
Pengembangan Perekonomian Dearah
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah tingkat kinerja BUMD yang memadai bagi masyarakat dan
memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
b. Jumlah penguatan dan pengembangan inklusi keuangan di daerah;
c. Jumlah upaya tingkat pengendalian inflasi di daerah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengumpulan bahan, penyusunan pedoman
dan petunjuk teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelestarian sumber
daya alam di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan,
peternakan, lingkungan hidup, pengairan, energi dan sumber daya mineral
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Ekonomi/Pertanian/Kelautan/Perikanan/Peternakan/
Teknik Lingkungan/Kesehatan Lingkungan/Kehutanan/Pertambangan/
Teknik Industri atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Manajemen Sumber daya Alam;
√
b. Teknik Pengelolaan Sumber Daya Alam
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah pengelolaan kegiatan pelestarian sumber daya alam yang
terfasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
b. Jumlah pengelolaan kegiatan pelestarian sumber daya alam yang
sesuai dengan regulasi
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bagian Pembangunan
Jabatan Administrator
Pemerintahan Umum

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, pembinaan dan monitoring kegiatan penyusunan
program, pengendalian pembangunan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
pembangunan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi/Sosial
dan
Politik/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/
Kebijakan Publik/Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
Perencanaan Pembangunan Daerah
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengumpulan
bahan penyusunan program dan penyusunan pedoman pelaksanaan
pembangunan daerah;
b. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dan
pengendalian
pelaksanaan
pembangunan
daerah
secara
berkelanjutan;
c. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan
penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengumpulan bahan penyusunan program
dan penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan Daerah
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi/Sosial
dan
Politik/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/
Kebijakan Publik/Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Perencanaan Pembangunan Daerah
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Kelancaran pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi sesuai
peraturan perundang-undangan;
b. Ketepatan penyusunan Keputusan Bupati tentang penunjukan
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang Kegiatan APBD;
c. Jumlah dokumen program kerja dan rencana kerja operasional
Perangkat Daerah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, pembinaan, monitoring dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan Daerah
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi/Sosial
dan
Politik/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/
Kebijakan Publik/Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
√
b. Pengendalian Pembangunan Daerah
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Keakuratan pelaksanaan monitoring dan pengendalian terhadap
pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
b. Kelancaran pelaksanaan pembinaan pembangunan daerah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan pembangunan daerah
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi/Sosial
dan
Politik/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/
Kebijakan Publik/Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
√
b. Evaluasi Pembangunan Daerah
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Keakuratan evaluasi pelaksanaan belanja langsung Bantuan
Keuangan Kabupaten/Kota, DAK dan Tugas Pembantuan secara
administrasi dan pelaksanaan di lapangan;
b. Keakuratan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan
pelaksanaan pembangunan daerah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Jabatan Administrator
Pemerintahan Umum

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan di bidang
perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta penyelesaian
sanggah pengadaan barang/jasa Pemerintah
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Akuntansi/Manajemen/Ekonomi/Administrasi/Teknik/Ilmu
Pemerintahan/Teknik Infomatika/Manajemen Teknik Infomatika atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Keakuratan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan penyusunan
perencanaan dan pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
b. Keakuratan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah;
c. Keakuratan pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan
pengadaan barang/jasa pemerintah serta penyelesaian sanggah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pembinaan Pengadaan
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi dan pemantauan penyusunan perencanaan dan
pembinaan pengadaan barang/jasa Pemerintah
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi/Manajemen/Ekonomi/Administrasi/Teknik/Ilmu
Pemerintahan/Teknik Infomatika/Manajemen Teknik Infomatika atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah
standar
operasional
prosedur
bidang
pengadaan
barang/jasa pemerintah yang telah disusun
b. Jumlah
inventarisasi
paket
yang
akan
dilelang/diseleksi
berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan data paket pada
Perangkat Daerah;
c. Ketepatan penyusunan rencana tahan proses pemilihan penyedia
barang/jasa pemerintah;
d. Jumlah usulan pengembangan sumber daya manusia pengelola
pengadaan barang/jasa pemerintah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Pemerintah
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi/Manajemen/Ekonomi/Administrasi/Teknik/Ilmu
Pemerintahan/Teknik Infomatika/Manajemen Teknik Infomatika atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Ketepatan pembagian tugas kelompok kerja pemilihan;
b. Kelancaran fasilitasi pelaksanaan kaji ulang dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa pemerintah;
c. Kelancaran fasilitasi proses pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa pemerintah;
d. Keakuratan
pelaksanaan
monitoring
kegiatan
pengadaan
barang/jasa pemerintah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan Dan Penyelesaian Sanggah
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa
Pemerintah serta penyelesaian sanggah
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi/Manajemen/Ekonomi/Administrasi/Teknik/Ilmu
Pemerintahan/ Teknik Infomatika/Manajemen Teknik Infomatika atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Ketepatan
pelaksanaan
evaluasi
pengadaan
barang/jasa
pemerintah;
b. Kelancaran fasilitasi dan pengoordinasian penyelesaian sanggahan
dan penanganan pengaduan atas pengadaan barang/jasa
pemerintah;
c. Jumlah pengelolaan dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Asisten Administrasi
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pemerintahan Umum

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
membantu Sekretaris Daerah di bidang koordinasi, pembinaan dan perumusan
kebijakan di bidang organisasi, kepegawaian, perlengkapan dan umum
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
4
Mampu
4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
menciptakan
seluruh pemangku kepentingan mematuhi
situasi kerja yang
nilai, norma, dan etika organisasi dalam
mendorong
segala situasi dan kondisi;
kepatuhan pada
4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral
nilai, norma, dan
dan standar etika yang tinggi, serta berani
etika organisasi
menanggung konsekuensinya;
4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
2. Kerjasama
4
Membangun
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
komitmen tim,
lingkup instansi yang dipimpin;
sinergi
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
3. Komunikasi
4
Mampu
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
mengemukakan
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
pemikiran multi
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
dimensi secara
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
lisan dan tertulis
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
untuk mendorong
kinerja secara keseluruhan;
kesepakatan
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
dengan tujuan
multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
meningkatkan
4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif
kinerja secara
untuk mendorong pemangku kepentingan
keseluruhan
sepakat pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.
4. Orientasi pada
4
Mendorong unit
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
hasil
kerja mencapai
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
target yang
yang ditetapkan;
ditetapkan atau
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
melebihi hasil
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
kerja sebelumnya
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
5. Pelayanan
4
Mampu
4.1. Memahami dan memberi perhatian kepada
Publik
memonitor,
isu-isu jangka panjang, kesempatan atau
mengevaluasi,
kekuatan
politik
yang
mempengaruhi
memperhitungorganisasi dalam hubungannya dengan dunia
kan dan
luar, memperhitungkan dan mengantisipasi
mengantisipasi
dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas
dampak dari isupelayanan publik secara objektif, transparan,
isu jangka
dan professional dalam lingkup organisasi;
panjang,
4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik
kesempatan, atau
yang diselenggarakan oleh instansinya telah
kekuatan politik
selaras dengan standar pelayanan yang
dalam hal
objektif, netral, tidak memihak, tidak
pelayanan
diskriminatif,
serta
tidak
terpengaruh
kebutuhan
kepentingan pribadi/ kelompok/partai politik;
pemangku
4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang
kepentingan yang
berfokus
pada
pemenuhan
kebutuhan
transparan,
pemangku kepentingan dalam menyusun
objektif, dan
kebijakan dengan mengikuti standar objektif,
profesional
netral, tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.
Uraian

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Semua bidang ilmu yang relevan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
a. Perencanaan pembangunan daerah;
b. Pengelolaan keuangan daerah;
c. Manajemen kepegawaian;
d. Pengelolaan asset daerah

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

√
√

a. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
a. Ketepatan dan keakuratan pengoordinasian perumusan kebijakan
dan pembinaan di bidang organisasi, kepegawaian, keuanganan
daerah, barang milik daerah serta perlengkapan dan umum;
b. Kelancaran pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan di bidang
organisasi, kepegawaian, keuanganan daerah, barang milik daerah
serta perlengkapan dan umum;
c. Ketepatan dan keakuratan pengoordinasian penyelenggaraan
kegiatan di bidang organisasi, kepegawaian, keuanganan daerah,
barang milik daerah serta perlengkapan dan umum
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bagian Organisasi Dan Kepegawaian
Jabatan Administrator
Pemerintahan Umum

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan
ketatausahaan dan kepegawaian sekretariat daerah, ketatalaksanaan dan
pendayagunaan aparatur dan kelembagaan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Manajemen/Ekonomi/Sosial dan Politik/Hukum/Ilmu Pemerintahan/
Psikologi/Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
√
b. Manajemen Kepegawaian;
c. SAKIP;
d. Manajemen Pelayanan Publik;
e. Analisis Jabatan
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pelayanan
tata usaha, pengelolaan arsip dan kepegawaian Sekretariat Daerah;
b. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, pemantauan, penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan dan pengendalian
ketatalaksanaan
Perangkat
Daerah,
penyusunan
prosedur,
mekanisme dan hubungan kerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja
dan pelayanan publik;
c. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, pemantauan, penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan analisis jabatan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan,
reformasi birokrasi dan pembinaan, penataan serta evaluasi
kelembagaan Perangkat Daerah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan
koordinasi,
pengelolaan,
pengendalian
dan
pelayanan
ketatausahaan, pengelolaan arsip, serta pengelolaan kepegawaian Sekretariat
Daerah
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Ekonomi/Sosial dan Politik/Administrasi atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Manajemen Kepegawaian;
√
b. Manajemen Kearsipan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah pelayanan ketatausahaan dan pengelolaan arsip;
b. Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian pada Sekretariat
Daerah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, pemantauan, penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis, pembinaan dan pengendalian ketatalaksanaan perangkat daerah,
penyusunan prosedur, mekanisme dan hubungan kerja, perjanjian kinerja, laporan
kinerja dan pelayanan publik
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Administrasi/Hukum/Ilmu Pemerintahan atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. RENSTRA;
√
b. SAKIP;
c. Tata Naskah Dinas;
d. Standar Operasional Prosedur;
e. Manajemen Pelayanan Publik
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah;
b. Jumlah dokumen kebijakan ketatalaksanaan;
c. Jumlah dokumen kebijakan pelayanan publik;
d. Jumlah dokumen Indikator Kinerja Utama, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Perjanjian Kinerja
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Dan Kelembagaan
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, pemantauan, penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pengelolaan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar
kompetensi jabatan, reformasi birokrasi dan pembinaan, penataan serta evaluasi
kelembagaan perangkat daerah
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Sosial dan Politik/Manajemen/Psikologi/Ekonomi/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Analisis Jabatan;
√
b. Reformasi Birokrasi;
c. Penataan
Kelembagaan
Perangkat
Daerah
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi
jabatan dan standar kompetensi jabatan;
b. Jumlah dokumen road map reformasi birokrasi dan dokumen
reformasi birokrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
c. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sesuai
peraturan perundang-undangan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bagian Umum
Jabatan Administrator
Pemerintahan Umum

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan keprotokolan, keuangan
serta rumah tangga dan perlengkapan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi/Sosial dan Politik/Administrasi/Ilmu
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Kehumasan;
c. Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. Pengelolaan Aset Daerah

Pemerintahan

atau

√
√

memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Keakuratan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan bidang
keprotokolan serta pelayanan kebutuhan rumah tangga Bupati,
Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
b. Keakuratan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan
anggaran, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Sekretariat
Daerah;
c. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemantauan dan
pengelolaan peralatan dan perlengkapan Sekretariat Daerah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Protokol Dan Rumah Tangga Pimpinan
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi bidang keprotokolan yang meliputi tata tempat, tata
upacara/tata acara dan tata penghormatan dan menyusun jadwal kegiatan
Bupati/Pemerintah Daerah dan melaksanakan fasilitasi penyusunan sambutan
Bupati pada setiap kegiatan serta pelayanan rumah tangga dan akomodasi Bupati,
Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.

73

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Komunikasi/Hubungan Masyarakat/Sosial dan Politik atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
√
a. Keprotokolan;
b. Kehumasan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Kelancaran pelaksanaan koordinasi bidang keprotokolan yang
meliputi tata tempat, tata upacara/tata acara dan tata
penghormatan;
b. Kelancaran pelaksanaan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
c. Kelancaran pelayanan rumah tangga dan akomodasi Bupati, Wakil
Bupati dan Sekretaris Daerah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Keuangan
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi dan menyusun perencanaan anggaran, mengelola
keuangan dan perbendaharaan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.

75

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Akuntansi/Studi Pembangunan atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Pengelolaan Keuangan Daerah;
√
b. Akuntansi Pemerintah Dan Laporan
Keuangan Pemda
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
Jumlah pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Peralatan Dan Perlengkapan
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengelolaan kantor dan
kendaraan dinas, pemeliharaan dan perawatan rumah jabatan Bupati, Wakil
Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah, gedung kantor, alat
kantor, alat dan jaringan komunikasi serta pelaksanaan pemenuhan kebutuhan
barang pakai habis dan barang inventaris serta alat dan jaringan komunikasi di
lingkungan Sekretariat Daerah
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/Teknik
Infomatika/
Manajemen Teknik Infomatika/Sosial dan Politik atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengelolaan Aset Daerah
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Ketertiban penggunaan dan pengelolaan kantor dan kendaraan
dinas;
b. Ketertiban pemeliharaan dan perawatan rumah jabatan Bupati,
Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, gedung
kantor, alat kantor, alat dan jaringan komunikasi di lingkungan
Sekretariat Daerah;
c. Keakuratan pemenuhan kebutuhan barang pakai habis dan barang
inventaris serta alat dan jaringan komunikasi di lingkungan
Sekretariat Daerah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pemerintahan Umum

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
membantu Bupati dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaah
staf lainnya yang bersifat ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
4
Mampu
4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
menciptakan
seluruh pemangku kepentingan mematuhi
situasi kerja yang
nilai, norma, dan etika organisasi dalam
mendorong
segala situasi dan kondisi;
kepatuhan pada
4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral
nilai, norma, dan
dan standar etika yang tinggi, serta berani
etika organisasi
menanggung konsekuensinya;
4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
2. Kerjasama
4
Membangun
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
komitmen tim,
lingkup instansi yang dipimpin;
sinergi
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
3. Komunikasi
4
Mampu
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
mengemukakan
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
pemikiran multi
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
dimensi secara
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
lisan dan tertulis
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
untuk mendorong
kinerja secara keseluruhan;
kesepakatan
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
dengan tujuan
multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
meningkatkan
4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif
kinerja secara
untuk mendorong pemangku kepentingan
keseluruhan
sepakat pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.
4. Orientasi pada
4
Mendorong unit
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
hasil
kerja mencapai
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
target yang
yang ditetapkan;
ditetapkan atau
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
melebihi hasil
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
kerja sebelumnya
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
5. Pelayanan
4
Mampu
4.1. Memahami dan memberi perhatian kepada
Publik
memonitor,
isu-isu jangka panjang, kesempatan atau
mengevaluasi,
kekuatan
politik
yang
mempengaruhi
memperhitungorganisasi dalam hubungannya dengan dunia
kan dan
luar, memperhitungkan dan mengantisipasi
mengantisipasi
dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas
dampak dari isupelayanan publik secara objektif, transparan,
isu jangka
dan professional dalam lingkup organisasi;
panjang,
4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik
kesempatan, atau
yang diselenggarakan oleh instansinya telah
kekuatan politik
selaras dengan standar pelayanan yang
dalam hal
objektif, netral, tidak memihak, tidak
pelayanan
diskriminatif,
serta
tidak
terpengaruh
kebutuhan
kepentingan pribadi/ kelompok/partai politik;
pemangku
4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang
kepentingan yang
berfokus
pada
pemenuhan
kebutuhan
transparan,
pemangku kepentingan dalam menyusun
objektif, dan
kebijakan dengan mengikuti standar objektif,
profesional
netral, tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Semua bidang ilmu yang relevan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Penyusunan Produk Hukum Daerah

√
√

a. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
Jumlah kajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Bupati terkait
urusan pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan politik
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi Dan Keuangan
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pemerintahan Umum

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
membantu Bupati dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaah
staf lainnya yang bersifat ahli bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
4
Mampu
4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
menciptakan
seluruh pemangku kepentingan mematuhi
situasi kerja yang
nilai, norma, dan etika organisasi dalam
mendorong
segala situasi dan kondisi;
kepatuhan pada
4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral
nilai, norma, dan
dan standar etika yang tinggi, serta berani
etika organisasi
menanggung konsekuensinya;
4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
2. Kerjasama
4
Membangun
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
komitmen tim,
lingkup instansi yang dipimpin;
sinergi
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
3. Komunikasi
4
Mampu
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
mengemukakan
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
pemikiran multi
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
dimensi secara
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
lisan dan tertulis
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
untuk mendorong
kinerja secara keseluruhan;
kesepakatan
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
dengan tujuan
multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
meningkatkan
4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif
kinerja secara
untuk mendorong pemangku kepentingan
keseluruhan
sepakat pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.
4. Orientasi pada
4
Mendorong unit
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
hasil
kerja mencapai
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
target yang
yang ditetapkan;
ditetapkan atau
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
melebihi hasil
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
kerja sebelumnya
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
5. Pelayanan
4
Mampu
4.1. Memahami dan memberi perhatian kepada
Publik
memonitor,
isu-isu jangka panjang, kesempatan atau
mengevaluasi,
kekuatan
politik
yang
mempengaruhi
memperhitungorganisasi dalam hubungannya dengan dunia
kan dan
luar, memperhitungkan dan mengantisipasi
mengantisipasi
dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas
dampak dari isupelayanan publik secara objektif, transparan,
isu jangka
dan professional dalam lingkup organisasi;
panjang,
4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik
kesempatan, atau
yang diselenggarakan oleh instansinya telah
kekuatan politik
selaras dengan standar pelayanan yang
dalam hal
objektif, netral, tidak memihak, tidak
pelayanan
diskriminatif,
serta
tidak
terpengaruh
kebutuhan
kepentingan pribadi/ kelompok/partai politik;
pemangku
4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang
kepentingan yang
berfokus
pada
pemenuhan
kebutuhan
transparan,
pemangku kepentingan dalam menyusun
objektif, dan
kebijakan dengan mengikuti standar objektif,
profesional
netral, tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

81

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Semua bidang ilmu yang relevan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Pengelolaan Keuangan Daerah

√
√

a. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
Jumlah kajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Bupati terkait
urusan pemerintahan bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumberdaya Manusia
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pemerintahan Umum

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
membantu Bupati dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaah
staf lainnya yang bersifat ahli bidang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
4
Mampu
4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
menciptakan
seluruh pemangku kepentingan mematuhi
situasi kerja yang
nilai, norma, dan etika organisasi dalam
mendorong
segala situasi dan kondisi;
kepatuhan pada
4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral
nilai, norma, dan
dan standar etika yang tinggi, serta berani
etika organisasi
menanggung konsekuensinya;
4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
2. Kerjasama
4
Membangun
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
komitmen tim,
lingkup instansi yang dipimpin;
sinergi
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
3. Komunikasi
4
Mampu
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
mengemukakan
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
pemikiran multi
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
dimensi secara
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
lisan dan tertulis
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
untuk mendorong
kinerja secara keseluruhan;
kesepakatan
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
dengan tujuan
multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
meningkatkan
4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif
kinerja secara
untuk mendorong pemangku kepentingan
keseluruhan
sepakat pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.
4. Orientasi pada
4
Mendorong unit
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
hasil
kerja mencapai
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
target yang
yang ditetapkan;
ditetapkan atau
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
melebihi hasil
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
kerja sebelumnya
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
5. Pelayanan
4
Mampu
4.1. Memahami dan memberi perhatian kepada
Publik
memonitor,
isu-isu jangka panjang, kesempatan atau
mengevaluasi,
kekuatan
politik
yang
mempengaruhi
memperhitungorganisasi dalam hubungannya dengan dunia
kan dan
luar, memperhitungkan dan mengantisipasi
mengantisipasi
dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas
dampak dari isupelayanan publik secara objektif, transparan,
isu jangka
dan professional dalam lingkup organisasi;
panjang,
4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik
kesempatan, atau
yang diselenggarakan oleh instansinya telah
kekuatan politik
selaras dengan standar pelayanan yang
dalam hal
objektif, netral, tidak memihak, tidak
pelayanan
diskriminatif,
serta
tidak
terpengaruh
kebutuhan
kepentingan pribadi/ kelompok/partai politik;
pemangku
4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang
kepentingan yang
berfokus
pada
pemenuhan
kebutuhan
transparan,
pemangku kepentingan dalam menyusun
objektif, dan
kebijakan dengan mengikuti standar objektif,
profesional
netral, tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Semua bidang ilmu yang relevan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Manajemen Sumber Daya Manusia

√
√

a. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
Jumlah kajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Bupati terkait
urusan pemerintahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya
manusia
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B.

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pemerintahan Umum

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan
tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya
sesuai dengan kebutuhan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial
1. Integritas

Kompetensi

4

Mampu
menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

2. Kerjasama

4

Membangun
komitmen tim,
sinergi

3. Komunikasi

4

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi
dimensi secara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4. Orientasi pada
hasil

4

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

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/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
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.
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

4.1.

4.2.

4.3.
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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;
Mampu mendayagunakan perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi, preferensi politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
organisasi;
Mampu
membuat
program
yang
mengakomodasi perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, jender, sosial
ekonomi, preferensi politik.

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Manajemen/ Hukum/ Sosial Politik/ Administrasi Publik atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
√
1. Diklat Perencanaan dan Penganggaran
√
2. Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan
√
Daerah
1. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
2. sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
1. Ketepatan dan kelancaran administrasi kesekretariatan DPRD
sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
2. Ketepatan dan kelancaran administrasi keuangan DPRD sesuai
peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
3. Kelancaran rapat-rapat DPRD sesuai kebutuhan;
4. Kelancaran penyediaan tenaga ahli terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD;
5. Kelancaran pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
kesekretariatan DPRD;
6. Ketepatan mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program
kesekretariatan DPRD.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bagian Persidangan, Risalah dan Hubungan Masyarakat
Jabatan Administrator
Pemerintahan Umum

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi penyelenggaraan persidangan dan kegiatan protokoler
sidang DPRD, penyusunan risalah dan peraturan perundang-undangan serta
pelaksana kegiatan hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi
sidang/rapat DPRD
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Manajemen/ Ekonomi/ Pemerintahan/ Administrasi/
Kebijakan Publik/Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Diklat Keprotokolan
√
2. Diklat Perencanaan dan Penganggaran
√
3. Diklat RENSTRA
√
4. Diklat Tata Naskah Dinas
√
5. Diklat Pengadaan Barang Jasa
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)

89

√

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kelancaran penyelengaraan, pemantauan sidang rapat dan
keprotokolan sidang rapat;
2. Kelancaran dan keakuratan penyusunan risalah hasil sidang/ rapat
dan kegiatan DPRD;
3. Kelancaran pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, publikasi
dan dokumentasi hasil/rapat DPRD.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Persidangan dan Protokol
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
mengoordinasikan penyelenggaraan dan pemantauan kegiatan persidangan/rapat
dan kegiatan protokoler DPRD
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Komunikasi/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Manajemen
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Keprotokolan
√
2. Diklat Tata Naskah Dinas
√
3. Diklat Perencanaan dan Penganggaran
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dan kelancaran dalam penyusunan konsep jadwal
kegiatan dan petunjuk teknis penyelenggaraan persidangan DPRD ;
2. Kelancaran pelaksanaan persiapan rapat, persidangan DPRD,
penerimaan tamu melalui koordinasi pengaturan tata tempat,
pendistribusian bahan/materi, pengaturan waktu dan penyiapan
daftar hadir;
3. Kelancaran menginformasikan jumlah kehadiran peserta
sidang/rapat dan kegiatan DPRD;
4. Ketepatan dan kelancaran dalam mengonsep berita acara
penundaan sidang/rapat atau kegiatan apabila tidak terpenuhi
quorum;
5. Kelancaran pelaksanaan pemantauan dan pendampingan
sidang/rapat DPRD selama kegiatan;
6. Kelancaran pelaksanakan kegiatan protokoler pada setiap
sidang/rapat dan kegiatan DPRD.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Risalah Dan Peraturan Perundang-Undangan
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan risalah hasil sidang/rapat dan kegiatan DPRD, serta
penyusunan materi rancangan peraturan perundang-undangan produk DPRD.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/ Ekonomi/ Pemerintahan/ Administrasi/
Kebijakan Publik/Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Perencanaan dan Penganggaran
√
2. Diklat Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
√
3. Diklat SAKIP
√
4. Diklat Tata Naskah Dinas
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dalam menyusun konsep dan mengelola risalah hasil
sidang/rapat dan kegiatan DPRD;
2. Kelancaran dalam menyusun konsep tindak lanjut hasil
sidang/rapat dan kegiatan DPRD;
3. Kelancaran dan ketepatan melakukan kajian peraturan perundangundangan dalam rangka penyusunan produk hukum DPRD atau
bahan pengambilan kebijakan Pimpinan DPRD;
4. Kelancaran dalam memfasilitasi penyusunan materi rancangan
peraturan perundang-undangan;
5. Kelancaran dalam memantau kegiatan yang dilaksanakan DPRD
dengan menghimpun bahan masukan dan mengolah bahan kajian
hukum;
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Dan Dokumentasi
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi hasil
sidang/rapat dan kegiatan DPRD.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
5. Pelayanan
2
Mampu
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
Publik
mensupervisi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
mengawasi/
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menyelia dan
kebijakan yang diambil;
menjelaskan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
proses
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
pelaksanaan
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
tugas tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pemerintahan/
publik secara cepat dan tanggap;
pelayanan publik
2.3. Mampu
mengenali
dan
memanfaatkan
secara transparan
kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga
apa yang disampaikan menjadi perhatian
pemangku
kepentingan
dalam
hal
penyelesaian
tugas-tugas
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Informatika/ Administrasi Negara/ Publik/Desain Komunikasi
Visual/Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Tata Naskah Dinas
√
2. Diklat Perencanaan dan Penganggaran
√
3. Diklat Sistem Pengelolaan Keuanga
√
Daerah
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dalam fasilitasi hubungan kelembagaan DPRD dengan
Pemerintah Daerah, organisasi politik, organisasi/lembaga
kemasyarakatan dan masyarakat umum;
2. Kelancaran dan keakuratan melakukan peliputan sidang/rapat dan
kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
3. Kelancaran dan keakuratan menyusun pemberitaan sidang/rapat
dan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
4. Kelancaran dan keakuratan menyusun dokumentasi dan publikasi
sidang/rapat dan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bagian Umum
Jabatan Administrator
Pemerintahan Umum

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, pembinaan, kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian,
keuangan, serta rumah tangga dan perlengkapan DPRD.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi/Sosial/Politik / Akuntansi/Studi Pembangunan/
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
1. Diklat Administrasi Kepegawaian
2. Diklat Analisis Jabatan
3. Diklat Manajemen Kepegawaian
4. Diklat Perencanaan dan Penganggaran
5. Diklat Rensta
6. Diklat Sakip
7. Diklat SPIP
8. Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan
Daerah
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
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Manajemen
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Pembina (IV/a)
1. Kelancaran dan keakuratan pengelolaan surat menyurat,
arsip/ekspedisi, perjalanan dinas dan adminsitrasi kepegawaian;
2. Kelancaran dan keakuratan pengelolaan keuangan dan
perbendaharaan;
3. Kelancaran pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga DPRD.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
mengelola surat menyurat, arsip/ekspedisi, perjalanan dinas, administrasi
kepegawaian dan perencanaan program
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
5. Pelayanan
2
Mampu
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
Publik
mensupervisi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
mengawasi/
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menyelia dan
kebijakan yang diambil;
menjelaskan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
proses
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
pelaksanaan
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
tugas tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pemerintahan/
publik secara cepat dan tanggap;
pelayanan publik
2.3. Mampu
mengenali
dan
memanfaatkan
secara transparan
kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga
apa yang disampaikan menjadi perhatian
pemangku
kepentingan
dalam
hal
penyelesaian
tugas-tugas
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi/Sosial/Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Administrasi Kepegawaian
√
2. Diklat Manajemen Kepegawaian
√
3. Diklat Manajemen Kearsipan
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dalam pengelolaan administrasi umum;
2. Kelancaran pengelolaan administrasi perjalanan dinas bagi
pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan PTT;
3. Kelancaran dan keakuratan pengelolaan ketatalaksanaan;
4. Kelancaran dan ketertiban pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. Kelancaran dan keakuratan menyusun laporan kepegawaian;
6. Kelancaran dan keakuratan mengelola data anggota DPRD;
7. Kelancaran konsep pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD;
8. Kelancaran dan keakuratan penyusunan konsep progam kerja
Sekretariat DPRD;
9. Ketepatan dan kelancaran monitoring dan evaluasi pelaksanaan
progam kegiatan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Keuangan
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
menyusun perencanaan anggaran, mengelola keuangan dan perbendaharaan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi/Studi Pembangunan/ Manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Bendahara Keuangan Daerah
√
2. Diklat Review Laporan Keuangan
√
3. Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan
√
Daerah
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran fasilitasi penyusunan RKA ( Rencana Kerja dan
Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Kegiatan);
2. Kelancaran dan ketepatan pengelolaan administrasi keuangan;
3. Kelancaran laporan pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan
Daerah;
4. Kelancaran pembayaran pembayaran gaji dan tunjangan pimpinan
dan anggota DPRD;
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan
Jabatan Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
mengelola rumah tangga dan perlengkapan DPRD
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.

104

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Sipil atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1. Diklat Perencanaan dan Penganggaran
2. Diklat Ujian Nasional Sertifikasi
Keahlian Pengadaan Barang
3. Diklat Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

√
√
√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran administrasi kerumahtangganan;
2. Keakuratan menginventarisasi sarana dan prasarana Sekreatariat
DPRD;
3. Kelancaran pengelolaan adminitrasi barang milik Daerah.
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C.

INSPEKTORAT

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Inspektur
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

1. Integritas

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/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

4

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

3. Komunikasi

4

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi
dimensi secara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
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.

4. Orientasi pada
hasil

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 hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.

A. Manajerial
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.
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III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Semua Bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
1.Pelatihan Audit Internal;
2.Pelatihan Manajemen Risiko;
3.Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;
4.Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
5.Review Laporan Keuangan.

√
√

a. Memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. Sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun.
Pembina Tingkat I (IV/b)
1. Keakuratan pelaksana pelaksanaan pengawasan internal terhadap
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan
untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
2. Prosentase peningkatan fungsi manajemen pemeriksaan dan
peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP di OPD;
3. Prosentase peningkatan capaian penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan dan peningkatan capaian level
kapabilitas APIP.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretaris Inspektorat
Jabatan Administrator
Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Menyusun bahan koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan administratif
dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi Pembangunan/Akuntansi/ Manajemen atau bidang ilmu lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Perencanaan Pembangunan Daerah;
√
2. RENSTRA;
3. Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Pengelolaan Aset Daerah;
5. Manajemen Kepegawaian;
6. Manajemen Pengawasan;
7. Sistem Pengendalian Intern
Pemerintahan;
8. Manajemen Resiko;
9. Analisa Jabatan;
10. Manajemen Penanganan Pengaduan.

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat

Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki.
Pembina (IV/a)
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√

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Keakuratan penyusunan bahan koordinasi dan pengendalian
rencana dan program kerja pengawasan;
2. Keakuratan pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan
penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan
fungsional Daerah;
3. Keakuratan penyusunan bahan data pembinaan teknis fungsional;
4. Keakuratan penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian
data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
5. Kelancaran pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat
menyurat dan rumah tangga;
6. Keakuratan pemantauan dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. Ketepatan dan kelancaran penyusunan laporan telaah aduan
masyarakat yang tertangani.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Dan Pelaporan
Jabatan Pengawas
Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan
dan penyusunan anggaran, evaluasi, pelaporan, menghimpun dan menyusun
rancangan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi dan pengolahan
data pengawasan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III
Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1.Pelatihan Perencanaan dan Evaluasi
√
Kegiatan;
2.Pelatihan Manajemen Pengawas;
3.Perencanaan dan penganggaran;
4.Renstra;
5.SAKIP;
6.Manajemen Resiko;
7.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan dan ketepatan waktu dalam menyusun konsep Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) dan menyusun konsep Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA);
2. Ketepatan dan Keakuratan Data Pengawasan Daerah;
3. Ketepatan dalam mengelola Jadwal dan Susunan Tim pemeriksaan,
evaluasi, monitoring dan reviu terkait pengawasan;
4. Ketepatan dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT);
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5. Ketepatan dan ketertiban dalam Pelaporan Capaian Program/
Kegiatan (Bulanan, triwulan dan Tahunan);
6. Ketepatan dan keakuratan dalam penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD, Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) serta Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
7. Ketepatan dan keakuratan dalam menghimpun dan mengelola
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
8. Ketepatan dan keakuratan dalam menyusun Rencana Aksi Tindak
Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP);
9. Ketepatan mengelola dokumen dan data hasil pemantauan dan
laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP);
10. Ketepatan mengelola dokumen dan data hasil pemantauan dan
laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP
TGR).

114

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Administrasi Dan Umum
Jabatan Pengawas
Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan suratmenyurat dan urusan rumah tangga.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.

115

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III
Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen / Ilmu
Administrasi/Psikologi/ Ilmu Pemerintahan atau bidang ilmu lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Kepegawaian;
√
2. Analisis Jabatan;
3. Pengelolaa Aset Daerah;
4. Pelatihan Pengelolaan Keuangan;
5. Manajemen Resiko.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Kelancaran pelayanan administrasi perencanaan dan pengembangan
profesi pegawai;
2. Kelancaran pelayanan administrasi umum, kehumasan,
kerumahtanggaan dan perjalanan dinas Inspektorat;
3. Kelancaaran pelayanan administrasi kepegawaian Inspektorat;
4. Ketepatan pengelolaan administrasi barang milik Daerah
Inspektorat;
5. Ketepatan pengelolaan administrasi keuangan Inspektorat.

116

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Inspektur Pembantu Wilayah I
Jabatan Administrator
Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah
dan kasus pengaduan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Semua Bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
1. Pelatihan Manajemen Pengawasan;
2. Pelatihan Audit Internal dan/atau
Diklat Audit Investigasi;
3. Sistem Pengendalian Intern
Pemerintahan;
4. Review Laporan Keuangan;
5. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

√
√

Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki.
Pembina (IV/a)
1.
Keakuratan pengusulan program pengawasan wilayah;
2.
Kelancaran pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
3.
Keakuratan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah;
4.
Keakuratan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
tugas pengawasan;
5.
Kelancaran dan ketepatan penyusunan laporan pengawasan dan
konsultansi di Wilayah I.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Inspektur Pembantu Wilayah II
Jabatan Administrator
Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah
dan kasus pengaduan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.

119

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Semua Bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
1. Pelatihan Manajemen Pengawasan;
2. Pelatihan Audit Internal dan/atau
Diklat Audit Investigasi;
3. Sistem Pengendalian Intern
Pemerintahan;
4. Review Laporan Keuangan;
5. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

√
√

Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang.
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Keakuratan pengusulan program pengawasan wilayah;
2. Kelancaran pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
3. Keakuratan
pengawasan terhadap
penyelenggaraan
urusan
Pemerintahan Daerah;
4. Keakuratan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
tugas pengawasan;
5. Kelancaran dan ketepatan penyusunan laporan pengawasan dan
konsultansi di Wilayah II.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Inspektur Pembantu Wilayah III
Jabatan Administrator
Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah
dan kasus pengaduan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Semua Bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
1. Pelatihan Manajemen Pengawasan;
2. Pelatihan Audit Internal dan/atau
Diklat Audit Investigasi;
3. Sistem Pengendalian Intern
Pemerintahan;
4. Review Laporan Keuangan;
5. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

√
√

Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki.
Pembina (IV/a)
1. Keakuratan pengusulan program pengawasan wilayah;
2. Kelancaran pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
3. Keakuratan
pengawasan terhadap
penyelenggaraan
urusan
Pemerintahan Daerah;
4. Keakuratan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
tugas pengawasan;
5. Kelancaran dan ketepatan penyusunan laporan pengawasan dan
konsultansi di Wilayah III.
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D.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pendidikan dan Kebudayaan

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial
1. Integritas

4

Mampu
menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

2. Kerjasama

4

Membangun
komitmen tim,
sinergi

3. Komunikasi

4

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi
dimensi secara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4. Orientasi pada
hasil

4

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

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/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
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.
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.
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III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Pendidikan/Ekonomi/Sosial dan Politik/Hukum/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/Psikologi/Teknik
Infomatika/Manajemen
Teknik
Infomatika/Kajian Budaya/Religi dan Budaya atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
√
a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
√
b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c. Akuntansi Pemerintah Dan Laporan
Keuangan Pemda;
d. Manajemen Pendidikan;
e. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
f. Pengembangan kebudayaan
a. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
a. Keakuratan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum bidang pendidikan dan kebudayaan;
b. Kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan di bidang pendidikan
dasar, pendidikan anak usia dini, non formal dan indormal, sarana
prasarana dan kebudayaan;
c. Keakuratan penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jabatan Administrator
Pendidikan dan Kebudayaan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
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.
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi/Manajemen/Sosial dan Politik/Hukum/Administrasi
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
√
b. RENSTRA;
c. Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. Pengelolaan Aset Daerah;
e. Manajemen Kepegawaian

atau

memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana program,
evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
b. Keakuratan
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan
dan
perbendaharaan;
c. Keakuratan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi,
arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas dan
ketatalaksanaan;
d. Keakuratan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Perencanaan
Jabatan Pengawas
Pendidikan dan Kebudayaan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi serta
pelaporan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Ekonomi/Sosial dan Politik/Hukum/Administrasi
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Perencanaan Dan Penganggaran;
√
b. Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. RENSTRA;
d. SAKIP

atau

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Keakuratan
pengolahan
database
Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan yang tepat dan akurat;
c. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Keuangan
Jabatan Pengawas
Pendidikan dan Kebudayaan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi serta
pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi/Studi Pembangunan/Manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Pengelolaan Keuangan Daerah;
√
b. Akuntansi Pemerintah Dan Laporan
Keuangan Pemda;
c. Pengelolaan Aset Daerah
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan;
b. Jumlah pengelolaan administrasi barang milik daerah Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Jabatan Pengawas
Pendidikan dan Kebudayaan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Ilmu Administrasi/Ilmu Pemerintahan/Hukum/Psikologi/
Sosial dan Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Manajemen Kepegawaian;
√
b. Analisis Jabatan;
c. Tata Naskah Dinas
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah
pelayanan
administrasi
umum,
kehumasan,
kerumahtanggaan dan perjalanan dinas pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan;
b. Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian, legalisasi salinan
ijazah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
c. Jumlah rekomendasi penelitian di lingkungan pendidikan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Jabatan Administrator
Pendidikan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan kurikulum, pengendalian mutu dan pengembangan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Pendidikan/Manajemen/Hukum/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/
Psikologi/Sosial dan Politik/Teknik Infomatika/Manajemen Teknik
Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
a. Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah
√
Dasar
b. Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
c. Manajemen Kepegawaian
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Keakuratan dan ketepatan pelaksanaan pembinaan kurikulum
pendidikan dasar;
b. Keakuratan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian mutu
pendidikan dasar;
c. Keakuratan dan ketepatan pelaksanaan pengembangan pendidik
dan tenaga kependidikan pendidikan dasar
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Sekolah Dasar
Jabatan Pengawas
Pendidikan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan kurikulum, pengendalian mutu dan menyusun kalender
pendidikan sekolah dasar
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.

136

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Pendidikan/Manajemen/Hukum/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/
Psikologi/Sosial dan Politik/Teknik Infomatika/Manajemen Teknik
Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah
√
Dasar
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Keakuratan penyusunan dan pembinaan kurikulum Sekolah Dasar;
b. Keakuratan pengendalian mutu program dan penyelenggaraan
pendidikan Sekolah Dasar;
c. Jumlah pelayanan perizinan operasional pendirian, penggabungan,
penutupan serta akreditasi Sekolah Dasar
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama
Jabatan Pengawas
Pendidikan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan kurikulum, pengendalian mutu dan menyusun kalender
pendidikan sekolah menengah pertama
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Pendidikan/Manajemen/Hukum/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/
Psikologi/Sosial dan Politik/Teknik Infomatika/Manajemen Teknik
Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah
√
Menengah Pertama
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Keakuratan penyusunan dan pembinaan kurikulum Sekolah
Menengah Pertama;
b. Keakuratan pengendalian mutu program dan penyelenggaraan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
c. Jumlah pelayanan perizinan operasional pendirian, penggabungan,
penutupan serta akreditasi Sekolah Menengah Pertama
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Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Kepala Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Dasar
Jabatan Pengawas
Pendidikan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan, peningkatan mutu, pengelolaan administrasi tenaga
guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah pendidikan dasar
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Pendidikan/Manajemen/Hukum/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/
Psikologi/Sosial dan Politik/Teknik Infomatika/Manajemen Teknik
Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Manajemen Kepegawaian
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan
Dasar;
b. Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian Pendidik, Kepala
Satuan Pendidikan dan Pengawas Pendidikan Dasar
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal
Jabatan Administrator
Pendidikan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan manajerial, pembinaan kurikulum, pengendalian mutu
dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini
dan pendidikan non formal dan informal
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Pendidikan/Manajemen/Hukum/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/
Psikologi/Sosial dan Politik/Teknik Infomatika/Manajemen Teknik
Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
a. Pengendalian Mutu Pendidikan Anak
√
Usia Dini;
b. Pengendalian Mutu Pendidikan Non
Formal dan Informal;
c. Manajemen Kepegawaian
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Keakuratan dan ketepatan pelaksanaan pembinaan kurikulum
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dan informal;
b. Keakuratan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian mutu
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dan informal;
c. Keakuratan dan ketepatan pelaksanaan pengembangan pendidik
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
non formal dan informal
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
Jabatan Pengawas
Pendidikan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan manajerial, pembianan kurikulum, pengendalian mutu
serta menyusun kalender pendidikan anak usia dini
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Pendidikan/Manajemen/Hukum/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/
Psikologi/Sosial dan Politik/Teknik Infomatika/Manajemen Teknik
Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengendalian Mutu Pendidikan Anak Usia
√
Dini
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Keakuratan penyusunan kalender penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini;
b. Keakuran pengendalian mutu program dan penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini;
c. Jumlah rekomendasi perizinan pendirian dan penutupan serta
akreditasi lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pendidikan Formal Dan Informal
Jabatan Pengawas
Pendidikan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan manajerial, pembinaan kurikulum, pengendalian mutu
serta menyusun acuan program pendidikan non formal dan informal
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Pendidikan/Manajemen/Hukum/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/
Psikologi/Sosial dan Politik/Teknik Infomatika/Manajemen Teknik
Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengendalian Mutu Pendidikan Non Formal
√
dan Informal
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Keakuratan penyusunan kalender penyelenggaraan pendidikan non
formal dan informal;
b. Keakuran pengendalian mutu program dan penyelenggaraan
pendidikan non formal dan informal;
c. Jumlah rekomendasi perizian pendirian dan penutupan serta
akreditasi lembaga penyelenggara pendidikan non formal dan
informal
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Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Kepala Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal
Jabatan Pengawas
Pendidikan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan, peningkatan mutu, pengelolaan administrasi PTK PAUD
dan PNF
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Pendidikan/Manajemen/Hukum/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/
Psikologi/Sosial dan Politik/Teknik Infomatika/Manajemen Teknik
Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Manajemen Kepegawaian
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan
Anak Usia Dini, Non formal dan Informal;
b. Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga
kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pamong Belajar
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana
Jabatan Administrator
Pendidikan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan PAUD, SD dan SMP
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
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.
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Pendidikan/Manajemen/Hukum/Administrasi/Psikologi/Sosial
dan
Politik/Ilmu Pemerintahan/Teknik Infomatika/Manajemen Teknik
Infomatika/Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
a. Pengelolaan Aset Daerah;
√
b. Penilaian Aset/Barang Daerah;
c. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Keakuratan dan ketepatan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan
sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Keakuratan dan ketepatan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan
sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar;
c. Keakuratan dan ketepatan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan
sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana PAUD
Jabatan Pengawas
Pendidikan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan PAUD
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Pendidikan/Manajemen/Hukum/Administrasi/Psikologi/Sosial
dan
Politik/Ilmu Pemerintahan/Teknik Infomatika/Manajemen Teknik
Infomatika/Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Pengelolaan Aset Daerah;
√
b. Penilaian Aset/Barang Daerah;
c. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini yang
memadai;
b. Keakuratan penilaian kualitas sarana dan prasarana Pendidikan
Anak Usia Dini
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana SD
Jabatan Pengawas
Pendidikan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SD
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Pendidikan/Manajemen/Hukum/Administrasi/Psikologi/Sosial
dan
Politik/Ilmu Pemerintahan/Teknik Infomatika/Manajemen Teknik
Infomatika/Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Pengelolaan Aset Daerah;
√
b. Penilaian Aset/Barang Daerah;
c. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar yang
memadai;
b. Keakuratan penilaian kualitas sarana dan prasarana pendidikan
Sekolah Dasar
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana SMP
Jabatan Pengawas
Pendidikan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMP
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Pendidikan/Manajemen/Hukum/Administrasi/Psikologi/Sosial
dan
Politik/Ilmu Pemerintahan/Teknik Infomatika/Manajemen Teknik
Infomatika/Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Pengelolaan Aset Daerah;
√
b. Penilaian Aset /Barang Daerah;
c. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah
Pertama yang memadai;
b. Keakuratan penilaian kualitas sarana dan prasarana pendidikan
Sekolah Menengah Pertama
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Kebudayaan
Jabatan Administrator
Kebudayaan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penggalian, pengembangan, pembinaan dan pelestarian sejarah,
Nitra (Nilai-Nilai Tradisional) dan Muskala (Permuseuman dan Kepurbakalaan)
serta Seni Budaya
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.

158

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kajian Budaya/Religi dan Budaya atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
a. Pengembangan dan Pembinaan Sejarah,
√
Nilai-Nilai
Tradisi,
Museum
dan
Kepurbakalaan;
b. Pengembangan dan Pembinaan Seni
Budaya
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Keakuratan dan ketepatan penyelenggaraan kegiatan penggalian,
pengembangan, pembinaan dan pelestarian sejarah, Nitra (Nilai-Nilai
Tradisional) dan Muskala (Permuseuman dan Kepurbakalaan);
b. Keakuratan dan ketepatan penyelenggaraan kegiatan penggalian,
pengembangan, pembinaan dan pelestarian seni budaya
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Sejarah, Nilai-Nilai Tradisi, Museum dan Kepurbakalaan
Jabatan Pengawas
Kebudayaan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penggalian, pengembangan, pembinaan dan pelestarian sejarah,
Nitra (Nilai-Nilai Tradisional) dan Muskala (Permuseuman dan Kepurbakalaan)
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Kajian Budaya/Religi dan Budaya atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengembangan dan Pembinaan Sejarah,
√
Nilai-Nilai
Tradisi,
Museum
dan
Kepurbakalaan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Ketepatan penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana
kebudayaan;
b. Ketepatan dan kesesuaian penggalian, pengembangan, pembinaan
dan pelestarian sejarah, Nitra (Nilai-Nilai Tradisional) dan Muskala
(Permuseuman dan Kepurbakalaan)
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Seni Budaya
Jabatan Pengawas
Kebudayaan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penggalian, pengembangan, pembinaan dan pelestarian seni budaya
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Kajian Budaya/Religi dan Budaya atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengembangan
dan
Pembinaan
Seni
√
Budaya
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Ketepatan penyusunan rencana kebutuhan sarana kesenian;
b. Ketepatan dan kesesuaian penggalian, pengembangan, pembinaan
dan pelestarian seni budaya;
c. Jumlah Surat Tanda Pengesahan atau Piagam Pengesahan
Organisasi Kesenian
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E.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

1. Integritas

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/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

4

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

3. Komunikasi

4

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi
dimensi secara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
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.

4. Orientasi pada
hasil

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 hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.

A. Manajerial
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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;
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4.3. Mampu
membuat
program
yang
mengakomodasi perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, jender, sosial
ekonomi, preferensi politik.
III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik, Ekonomi, Sosial, Politik, Akuntansi, Studi Pembangunan,
Manajemen, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Arsitektur dan
Perencanaan Wilayah Kota, Manajemen Pendidikan, Hukum,
Administrasi, Pemerintahan, Teknik Geologi, Teknik Geodesi, Teknik
Pengairan, Teknik Mesin, Teknik Arsitektur, Planologi/Perencanaan
Wilayah, Arsitek, Ilmu Hukum, Ilmu Pertanahan, Notariat, Sosial
Ekonomi Pertanian atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
√
1. Manajemen Sumber Daya Manusia
√
2. Standar Teknis Perencanaan
3. Rencana Penataan Ruang Wilayah Kota
4. Pengelolaan Jalan dan Jembatan
5. Pengadaan Barang/Jasa
6. Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Manajemen Kepegawaian
a. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
1. Ketepatan dan Keakuratan dalam penentuan prioritas pelaksanaan
tugas penyusunan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan
teknis bidang pekerjaan umu dan penataan ruang serta pertanahan
2. Kebenaran dan Keakuratan laporan pelaksanaan kegiatan bidang
kesekretariatan, Bina Teknik, Pengelolaan Sumber Daya Air, Bina
Marga, Tata Ruang dan Pertanahan, UPTD Laboratorium dan
Bengkel, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan UPTD
Pemeliharaan Irigasi
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Jabatan Administrator
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
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.
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.

167

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik, Ekonomi, Sosial, Politik, Akuntansi, Studi Pembangunan,
Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Perencanaan dan Penganggaran
√
2. Manajemen Kepegawaian
3. Manajemen SDM
4. RENSTRA
5. Pengelolaan dan Penatausahaan
6. Laporan Keuangan
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Keakuratan rencana dan program kegiatan bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang serta pertanahan
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas Sekretariat
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Perencanaan
Jabatan Pengawas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi serta
pelaporan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik, Ekonomi, Sosial, Politik atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Perencanaan dan Penganggaran
√
2. RENSTRA
3. SAKIP
4. LKjIP
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dan Keakuratan penyusunan rencana dan program kerja
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan
2. Keakuratan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Keuangan
Jabatan Pengawas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi serta
pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi,
Studi
Pembangunan,
Manajemen,
Administrasi,
Pemerintahan, Teknik Informatika, Manajemen Teknik Informatika atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Perencanaan dan Penganggaran
√
2. Akuntansi Pemerintah dan Laporan
Keuangan Pemda
3. Akuntansi Berbasis Akrual
4. Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Penyusunan Laporan Keuangan
6. Akuntansi
Pelaporan
dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
APBD
memiliki pengalaman dalam Jabatan
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dan Keakuratan dalam penentuan prioritas
program kerja Sub Bagian Keuangan
2. Kelancaran dan Ketertiban pelaksanaan kegiatan
keuangan dan barang milik Daerah
3. Keakuratan data dan laporan pertanggungjawaban
keuangan dan barang milik daerah
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√

rencana dan
pengelolaan
pengelolaan

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Jabatan Pengawas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Administrasi Negara/Publik, Kearsipan atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Kepagawaian
√
2. Administrasi Kepegawaian
3. Tata Naskah Dinas
4. Manajemen Kearsipan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan surat-menyurat,
ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas,
ketatalaksanaan,
pengelolaan
dan
pelayanan
administrasi
kepegawaian
2. Ketertiban
pengelolaan
surat-menyurat,
ekspedisi,
arsip,
perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan,
pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Bina Teknik
Jabatan Administrator
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pengkajian dan pengujian mutu serta penerapan dan
pengembangan standar teknik.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Arsitektur dan Perencanaan
Wilayah Kota, Manajemen Pendidikan, Hukum, Administrasi,
Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Perencanaan Infrastruktur Bangunan
√
2. Standar Teknis Perencanaan
3. Teknik Bina Konstruksi
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk. I (III/d)
1. Ketepatan dalam pengambilan kebijakan di bidang Bina Teknik
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas bidang Bina Teknik
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Perencanaan
Jabatan Pengawas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan survei, pengolahan dan penyajian data survei, menyusun
perencanaan teknis serta pengendalian perencanaan teknis jasa konsultansi.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Sipil, Teknik Arsitektur atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Perencanaan Infrastruktur Bangunan
√
2. Standar Teknis Perencanaan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Peningkatan
kualitas
perencanaan
teknis
pembangunan
insfrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
2. Kelancaran pelaksanaan kegiatan survei, pengolahan dan penyajian
data survei, penyusunan perencanaan teknis serta pengendalian
perencanaan teknis jasa konsultansi
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan survei,
pengolahan dan penyajian data survei, penyusunan perencanaan
teknis serta pengendalian perencanaan teknis jasa konsultansi
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengkajian Dan Penerapan Standar Teknik
Jabatan Pengawas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan, analisa atas rencana dan
pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan kegiatan fisik.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Arsitektur dan Perencanaan
Wilayah Kota, Manajemen Pendidikan atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Perencanaan Infrastruktur Bangunan
√
2. Manajemen Konstruksi
3. Pengadaan Barang/Jasa
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Peningkatan penerapan standar kualitas hasil pekerjaan yang telah
ditetapkan pada kegiatan fisik bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang
2. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan fisik bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Bina Konstruksi
Jabatan Pengawas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengendalian kegiatan dan usaha jasa
konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Hukum, Administrasi, Pemerintahan, Manajemen, Akuntansi, Sosiologi
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Teknik Bina Konstruksi
√
2. Hukum Kontrak Konstruksi
3. TOT
4. TOC
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Peningkatan pengetahuan pelaksana jasa konstruksi
2. Ketertiban usaha jasa konstruksi dan pemanfaatan jasa konstruksi
3. Kelancaran pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan
pengendalian kegiatan dan usaha jasa konstruksi
4. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pengaturan,
pembinaan dan pengendalian kegiatan dan usaha jasa konstruksi
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
Jabatan Administrator
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi, sungai, waduk, pantai dan jaringan
pengairan lainnya serta pembinaan dalam pemanfaatan sumber daya air.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik Sipil, Teknik Geologi, Teknik Geodesi, Teknik Pengairan atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Manajemen Sumber Daya Air
√
2. Perencanaan Bangunan Air
3. Sumber Daya Air Tingkat Dasar
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk. I (III/d)
1. Ketepatan dalam pengambilan kebijakan di bidang Pengelolaan
Sumber Daya Air
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Irigasi
Jabatan Pengawas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan operasi pemeliharaan
jaringan irigasi dan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi
serta pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan jaringan irigasi.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Sipil, Teknik Geologi, Teknik Geodesi, Teknik Pengairan atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pengelolaan Teknis Irigasi
√
2. Perencanaan Bangunan Air
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kualitas jaringan irigasi dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan
secara efektif dan efesien
2. Peningkatan jaringan irigasi, pengembangan dan pemanfaatannya
sesuai peraturan perundang-undangan
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan
petunjuk teknis kegiatan operasi pemeliharaan jaringan irigasi dan
pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta
pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan jaringan irigasi
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Sungai, Waduk Dan Pantai
Jabatan Pengawas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi pemeliharaan, pengendalian pembangunan dan
rehabilitasi sungai, waduk, pantai serta pengembangan dan pemanfaatan sumber
daya air.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Sipil, Teknik Geologi, Teknik Geodesi, Teknik Pengairan atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pengelolaan
dan
Pengembangan
√
Sumber Daya Air
2. Perencanaan Bangunan Air
3. Sumber Daya Air Tingkat Dasar
4. Pengairan Tingkat Dasar
5. Pengairan Tingkat Lanjutan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Prosentase air baku untuk memenuhi keseimbangan pemenuhan
kebutuhan air minum, irigasi dan kebutuhan lainnya
2. Kualitas sungai, waduk dan pantai dalam kondisi baik dan dapat
dimanfaatkan secara efektif dan efesien
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi
pemeliharaan, pengendalian pembangunan dan rehabilitasi sungai,
waduk, pantai serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya
air
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Bina Manfaat
Jabatan Pengawas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan dan penyuluhan pemanfaatan sumber daya air,
inventarisasi dan rekomendasi sumber daya air.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Sipil, Teknik Geologi, Teknik Geodesi, Teknik Pengairan atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pengelolaan
dan
Pengembangan
√
Sumber Daya Air
2. Sumber Daya Air Tingkat Dasar
3. Pengairan Tingkat Dasar
4. Pengairan Tingkat Lanjutan
5. Hukum Kontrak Konstruksi
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Prosentase ketersediaan air minum sehat bagi masyarakat
2. Peningkatan pengetahuan masyarakat pemanfaat sumber daya air
tentang konservasi sumber daya air
3. Ketertiban dan Kelancaran pelaksanaan kegiatan pemanfaatan
sumber daya air
4. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
penyuluhan pemanfaatan sumber daya air, inventarisasi dan
rekomendasi sumber daya air
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Bina Marga
Jabatan Administrator
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
mengelola peralatan berat, administrasi teknis kebinamargaan, dan melaksanakan
pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Arsitektur atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Manajemen Alat Berat dan Ringan
√
2. Pengelolaan Jalan dan Jembatan
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk. I (III/d)
1. Ketepatan dalam pengambilan kebijakan di bidang Bina Marga
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas bidang Bina Marga
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Peralatan
Jabatan Pengawas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan administrasi, inventarisasi, pengelolaan, operasional dan perawatan
alat berat/ringan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.

193

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Mesin, Teknik Sipil atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Alat Berat dan Ringan
√
2. Konstruksi dan Kapasitas Peralatan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kualitas peralatan dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan
secara efektif dan efesien
2. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan administrasi,
inventarisasi, pengelolaan, operasional dan perawatan alat
berat/ringan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Jalan dan Jembatan
Jabatan Pengawas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengusahaan serta
pengawasan jalan, leger jalan dan jembatan secara rutin dan berkala.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.

195

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Sipil, Teknik Informatika, Manajemen Teknik
Manajemen, Administrasi Perkantoran, Teknik Arsitektur
lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1. Pengelolaan Jalan dan Jembatan
2. Pengujian Mutu
3. Pembangunan Jalan dan Jembatan
4. Perencanaan Jalan dan Jembatan

Informatika,
atau bidang
√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kualitas jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap dalam
kondisi baik dan dapat dipergunakan secara lancar
2. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pengaturan,
pembinaan, pembangunan dan pengusahaan serta pengawasan
jalan, leger jalan dan jembatan secara rutin dan berkala
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan
Jabatan Administrator
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan, pembangunan dan pengawasan tata ruang kota,
perizinan dan sarana prasarana kota serta pertanahan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Planologi/Perencanaan Wilayah, Teknik Sipil, Arsitek, Ilmu Hukum,
Ilmu Pertanahan, Notariat, Sosial Ekonomi Pertanian atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Perencanaan Kota
√
2. Rencana Penataan Ruang Wilayah Kota
3. Pertanahan
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk. I (III/d)
1. Ketepatan dalam pengambilan kebijakan di bidang Tata Ruang dan
Pertanahan
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas bidang Tata Ruang dan Pertanahan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Tata Kota
Jabatan Pengawas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan ruang
kota/desa serta pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB).
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Planologi/Perencanaan Wilayah, Teknik Sipil, Arsitek atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pengembangan Infrastruktur Kawasan
√
Strategis
2. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
3. Perencanaan Kota
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dalam pemanfaatan ruang tata kota/desa sesuai Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peraturan Perundang-undangan
2. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan,
pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan ruang kota/desa serta
pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB)
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Sarana Prasarana Kota
Jabatan Pengawas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perencanaan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan sarana
dan prasarana kota.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Sipil, Arsitek, Planologi atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Perencanaan Tata Ruang
√
2. Rencana Penataan Ruang Wilayah Kota
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Prosentase peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana kota
secara maksimal
2. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan,
pembinaan, pembangunan dan pengawasan sarana dan prasarana
kota
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pertanahan
Jabatan Pengawas
Pertanahan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi pembinaan dan penyelesaian permasalahan di bidang
pertanahan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Hukum, Ilmu Pertanahan, Notariat, Sosial Ekonomi Pertanian atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Pertanahan
√
2. Pertanahan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan Ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi
pembinaan dan penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan
2. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi
pembinaan dan penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Laboratorium Dan Bengkel
Jabatan Pengawas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terkait penyiapan
penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis
operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan laboratorium dan
bengkel.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Uji Laboratorium dan Bengkel

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dan Keakuratan dalam penentuan prioritas rencana kerja
UPTD Laboratorium dan Bengkel
2. Kualitas mutu bahan bangunan sesuai peraturan perundangundangan dan petunjuk teknis
3. Kelancaran dan Ketertiban pelaksanaan kegiatan pengelolaan
laboratorium dan bengkel, administrasi umum, ketatausahaan,
keuangan dan kepegawaian UPTD Laboratorium dan Bengkel
4. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
laboratorium dan bengkel, administrasi umum, ketatausahaan,
keuangan dan kepegawaian UPTD Laboratorium dan Bengkel
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Dan Bengkel
Jabatan Pengawas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi
dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang
ketatausahaan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1. Manajemen Kepegawaian
2. Administrasi Kepegawaian
3. Tata Naskah Dinas
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata Muda Tk. I (III/b)
1. Ketepatan dan Keakuratan dalam penentuan prioritas rencana kerja
dan kegiatan bidang ketatausahaan
2. Ketertiban pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian,
rumah tangga dan aset UPTD, data dan informasi UPTD serta
kehumasan, serta kearsipan dan dokumentasi
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan aset
UPTD, data dan informasi UPTD serta kehumasan, serta kearsipan
dan dokumentasi
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Jabatan Pengawas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terkait penyiapan
penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis
operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan di
wilayah kerjanya.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1. Kebinamargaan
2. Perencanaan Pembangunan Jalan dan
Jembatan

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dan Keakuratan dalam penentuan prioritas rencana kerja
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2. Peningkatan kualitas pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan di
wilayah kerjanya secara efektif dan efesien
3. Kelancaran dan Ketertiban pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan
dan jembatan di wilayah kerjanya, administrasi umum,
ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
4. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan
jalan dan jembatan di wilayah kerjanya, administrasi umum,
ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Jabatan Pengawas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi
dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang
ketatausahaan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1. Manajemen Kepegawaian
2. Administrasi Kepegawaian
3. Tata Naskah Dinas
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata Muda Tk. I (III/b)
1. Ketepatan dan Keakuratan dalam penentuan prioritas rencana kerja
dan kegiatan bidang ketatausahaan
2. Ketertiban pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian,
rumah tangga dan aset UPTD, data dan informasi UPTD serta
kehumasan, serta kearsipan dan dokumentasi
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan aset
UPTD, data dan informasi UPTD serta kehumasan, serta kearsipan
dan dokumentasi
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Pemeliharaan Irigasi
Jabatan Pengawas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terkait penyiapan
penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis
operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan irigasi dan pengelolaan
sumber daya air.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Sipil, Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Perencanaan Bangunan Air
√
2. Pengairan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata Muda Tk. I (III/b)
1. Ketepatan dan Keakuratan dalam penentuan prioritas rencana kerja
UPTD Pemeliharaan Irigasi
2. Kualitas pengaturan pembagian air irigasi sesuai peruntukannya
3. Peningkatan usaha pencegahan terhadap terjadinya bencana alam
(banjir)
4. Kelancaran dan Ketertiban pelaksanaan kegiatan pemeliharaan
irigasi dan pengelolaan sumber daya air, administrasi umum,
ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD Pemeliharaan
Irigasi
5. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan
irigasi dan pengelolaan sumber daya air, administrasi umum,
ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD Pemeliharaan
Irigasi
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F.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan
Lingkungan Hidup
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Daerah di bidang perumahan, pemukiman dan lingkungan hidup berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial
1. Integritas

Kompetensi

4

Mampu
menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

2. Kerjasama

4

Membangun
komitmen tim,
sinergi

3. Komunikasi

4

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi
dimensi secara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4. Orientasi pada
hasil

4

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

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/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
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.
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.
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III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik, Ekonomi, Sosial, Politik, Akuntansi, Studi Pembangunan,
Manajemen, Teknik Lingkungan, Kesehatan Lingkungan, Arsitektur
Lansekap, Teknik Sipil, Teknik Geologi, Teknik Geodesi, Teknik
Pengairan, Pertanian, Kimia atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
√
1. AMDAL
√
2. Manajemen Penyehatan Lingkungan
3. Penataan Lingkungan dan Sanitasi
4. Pengadaan Barang/Jasa
5. Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Manajemen Kepegawaian
7. Perencanaan Infrastruktur Bangunan
8. Manajemen Alat Berat/Ringan
a. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
1. Ketepatan dan Keakuratan dalam penentuan prioritas pelaksanaan
tugas penyusunan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan
teknis bidang perumahan, pemukiman dan lingkungan hidup
2. Kebenaran dan Keakuratan laporan pelaksanaan kegiatan bidang
kesekretariatan,
Pencegahan
dan
Pengawasan
Lingkungan,
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kebersihan
Pertamanan dan Penerangan Jalan, Bina Teknik, Cipta Karya, dan
UPTD Pengelolaan Sampah
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Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan
Lingkungan Hidup
Jabatan Administrator
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik, Ekonomi, Sosial, Politik, Akuntansi, Studi Pembangunan,
Manajemen, Kimia, Pertanian atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Perencanaan dan Penganggaran
√
2. Manajemen Kepegawaian
3. Manajemen SDM
4. RENSTRA
5. Pengelolaan dan Penatausahaan
6. Laporan Keuangan
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Keakuratan rencana dan program kegiatan bidang perumahan,
pemukiman dan lingkungan hidup
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas Sekretariat
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Perencanaan
Jabatan Pengawas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi serta
pelaporan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik, Ekonomi, Sosial, Politik, Manajemen, Administrasi Perkantoran
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Perencanaan dan Penganggaran
√
2. RENSTRA
3. SAKIP
4. LKjIP
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dan Keakuratan penyusunan rencana dan program kerja
bidang perumahan, pemukiman dan lingkungan hidup
2. Keakuratan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan
bidang perumahan, pemukiman dan lingkungan hidup
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan
bidang perumahan, pemukiman dan lingkungan hidup
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Keuangan
Jabatan Pengawas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi serta
pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi,
Studi
Pembangunan,
Manajemen,
Administrasi,
Pemerintahan, Teknik Informatika, Manajemen Teknik Informatika,
Ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Perencanaan dan Penganggaran
√
2. Akuntansi Pemerintah dan Laporan
Keuangan Pemda
3. Akuntansi Berbasis Akrual
4. Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Penyusunan Laporan Keuangan
6. Akuntansi
Pelaporan
dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
APBD
memiliki pengalaman dalam Jabatan
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dan Keakuratan dalam penentuan prioritas
program kerja Sub Bagian Keuangan
2. Kelancaran dan Ketertiban pelaksanaan kegiatan
keuangan dan barang milik Daerah
3. Keakuratan data dan laporan pertanggungjawaban
keuangan dan barang milik daerah
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√

rencana dan
pengelolaan
pengelolaan

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Jabatan Pengawas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Administrasi Negara, Publik, Administrasi Perkantoran,
Administrasi Pemerintahan, Ekonomi atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Kepagawaian
√
2. Administrasi Kepegawaian
3. Tata Naskah Dinas
4. Manajemen Kearsipan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan surat-menyurat,
ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas,
ketatalaksanaan,
pengelolaan
dan
pelayanan
administrasi
kepegawaian
2. Ketertiban
pengelolaan
surat-menyurat,
ekspedisi,
arsip,
perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan,
pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengawasan Lingkungan
Jabatan Administrator
Lingkungan Hidup

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengawasan
lingkungan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik Lingkungan, Kesehatan Lingkungan, Biologi, Pertanian, Tata
Lingkungan, Kimia atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. AMDAL
√
2. Manajemen Penyehatan Lingkungan
3. Pengawas Lingkungan Hidup
4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk. I (III/d)
1. Ketepatan dalam pengambilan kebijakan di bidang Pencegahan dan
Pengawasan Lingkungan
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas bidang Pencegahan dan Pengawasan Lingkungan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan
Jabatan Pengawas
Lingkungan Hidup

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan kegiatan pengkajian terhadap dampak lingkungan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Lingkungan, Kesehatan Lingkungan, Biologi, Pertanian, Tata
Lingkungan, Kimia atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. AMDAL
√
2. Manajemen Penyehatan Lingkungan
3. Manajemen Lingkungan Hidup
4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah kajian yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup
di Daerah
2. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pengkajian
terhadap dampak lingkungan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan
Jabatan Pengawas
Lingkungan Hidup

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan kegiatan pengawasan dampak lingkungan dan pelayanan
pengaduan terhadap dampak lingkungan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Lingkungan, Kesehatan Lingkungan, Kimia, Biologi, Pertanian,
Tata Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pengawas Lingkungan Hidup
√
2. AMDAL
3. Audit Lingkungan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dan Kelancaran dalam melaksanakan tugas dan kegiatan
pengawasan dampak lingkungan dan pelayanan pengaduan
terhadap dampak lingkungan
2. Jumlah penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan yang taat izin perlindungan dan pegelolaan
lingkungan hidup
3. Jumlah pengaduan masyarakat terhadap usaha atau kegiatan yang
tidak sesuai Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan
dampak lingkungan dan pelayanan pengaduan terhadap dampak
lingkungan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Tata Lingkungan
Jabatan Pengawas
Lingkungan Hidup

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan kegiatan di bidang tata lingkungan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Lingkungan, Kesehatan Lingkungan, Tata Lingkungan, Biologi,
Kimia, Pertanian, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
√
2. Manajemen Lingkungan Hidup
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dalam pengambilan kebijakan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
2. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tata
lingkungan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan
Jabatan Administrator
Lingkungan Hidup

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
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.
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik Lingkungan, Kesehatan Lingkungan, Kimia, Biologi, Pertanian,
Tata Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Pengawas Lingkungan Hidup
√
2. Manajemen Pengelolaan Limbah
3. Pengembangan Tata Kelola Lingkungan
Hidup
4. Teknik Analisa Kualitas Udara dan Air
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk. I (III/d)
1. Ketepatan dalam pengambilan kebijakan di bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Jabatan Pengawas
Lingkungan Hidup

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Lingkungan, Kesehatan Lingkungan, Biologi, Kimia, Pertanian,
Tata Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Pengelolaan Laboratorium
√
2. Manajemen Pengelolaan Limbah
3. Teknik Sampling Air dan Udara
4. Teknik Analisa Kualitas Udara dan Air
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah lokasi survei pemantauan kualitas air sungai, kualitas
udara ambien serta kulaitas air pesisir dan laut
2. Ketepatan dalam mengidentifikasi sumber pencemar institusi dan
non institusi
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian
pencemaran lingkungan

237

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Jabatan Pengawas
Lingkungan Hidup

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.

238

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Lingkungan, Kesehatan Lingkungan, Kimia, Biologi, Pertanian,
Tata Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Pengelolaan Laboratorium
√
2. Manajemen Pengelolaan Limbah
3. Teknik Sampling Air dan Udara
4. Teknik Analisa Kualitas Udara dan Air
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah kajian konservasi lingkungan guna pengambilan kebijakan
pimpinan
2. Peningkatan
pengetahuan
masyarakat
perihal
tindakan
penghematan air dan penghijauan di daerah imbuhan/catchment
area dan pelestarian keanekaragaman hayati
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian
kerusakan lingkungan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Dan Kerjasama
Jabatan Pengawas
Lingkungan Hidup

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas dan kerjasama yang terkait
dengan lingkungan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Lingkungan, Kesehatan Lingkungan, Biologi, Kimia, Pertanian,
Tata Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Pengelolaan Sampah
√
2. Teknik Pengelolaan Sampah
3. Manajemen Komunikasi Lingkungan
Dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Pengembangan Tata Kelola Lingkungan
Hidup
5. Teknik Analisa Kualitas Udara dan Air
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup
2. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan
kapasitas dan kerjasama yang terkait dengan lingkungan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan Dan Penerangan Jalan
Jabatan Administrator
Lingkungan Hidup

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pengelolaan kebersihan/persampahan, pertamanan dan penerangan
jalan umum.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Arsitektur Lansekap, Teknik Lingkungan, Kesehatan Lingkungan,
Biologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Manajemen Tata Lingkungan
√
2. Manajemen Tata Kota
3. Manajemen Penyehatan Lingkungan
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk. I (III/d)
1. Ketepatan dalam pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan
kebersihan/persampahan, pertamanan dan penerangan jalan umum
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan
tugas
pengelolaan
kebersihan/persampahan,
pertamanan dan penerangan jalan umum
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pelayanan Kebersihan
Jabatan Pengawas
Lingkungan Hidup

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan kebersihan, pengelolaan persampahan, pemungutan
retribusi kebersihan sampah dan sedot wc.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Lingkungan, Kesehatan Lingkungan, Biologi atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Tata Lingkungan
√
2. Manajemen Tata Kota
3. Manajemen Penyehatan Lingkungan
4. Pengelolaan Persampahan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran
pelaksanaan
kegiatan
pembinaan
kebersihan,
pengelolaan persampahan, pemungutan retribusi kebersihan
sampah dan sedot wc
2. Peningkatan kebersihan kota dari persampahan
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan
kebersihan, pengelolaan persampahan, pemungutan retribusi
kebersihan sampah dan sedot wc
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pertamanan Dan Penerangan Jalan
Jabatan Pengawas
Lingkungan Hidup

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan, koordinasi dan rekomendasi perizinan penerangan jalan
umum, pengelolaan pertamanan, ruang terbuka hijau lainnya, retribusi dan izin
pemakaman serta pembakaran/pengabuan mayat.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Arsitektur Lansekap, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik
Lingkungan, Teknik Jaringan atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Tata Lingkungan
√
2. Manajemen Tata Kota
3. Teknik Elektro
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Peningkatan jumlah penerangan di jalan umum yang dapat
berfungsi dengan baik
2. Keindahan dan Keasrian pertamanan dan ruang terbuka hijau yang
terpelihara dengan baik
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pertamanan,
penerangan jalan, pemakaman dan pembakaran/pengabuan mayat
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Bina Teknik
Jabatan Administrator
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pengkajian dan pengujian mutu serta penerapan dan
pengembangan standar teknik.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik, Ekonomi, Sosial, Politik, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Tata
Ruang, Teknik Tata Bangunan dan Gedung atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Manajemen Konstruksi
√
2. Pengelolaan
Teknis
Pembangunan
Bangunan Gedung Negara
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk. I (III/d)
1. Ketepatan dalam pengambilan kebijakan perencanaan teknis dan
kegiatan fisik bidang perumahan, pemukiman dan lingkungan hidup
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas pengkajian dan pengujian mutu serta penerapan
dan pengembangan standar teknik
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Perencanaan
Jabatan Pengawas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan survei, pengolahan dan penyajian data survei, menyusun
perencanaan teknis serta pengendalian perencanaan teknis jasa konsultasi.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik, Ekonomi, Sosial, Politik, Teknik Tata Ruang, Teknik Tata
Bangunan dan Gedung atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Konstruksi
√
2. Pengelolaan
Teknis
Pembangunan
Bangunan Gedung Negara
3. Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Pengadaan Barang/Jasa
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Peningkatan
kualitas
perencanaan
teknis
pembangunan
insfrastruktur bangunan dan gedung Daerah
2. Kelancaran pelaksanaan kegiatan survei, penyusunan perencanaan
teknis dan pengendalian perencanaan teknis jasa konsultasi
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan survei,
penyusunan perencanaan teknis dan pengendalian perencanaan
teknis jasa konsultasi
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengkajian Dan Penerapan Standar Teknik
Jabatan Pengawas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan, analisa atas rencana dan
pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan kegiatan fisik.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Tata Ruang, Teknik Tata Bangunan
dan Gedung atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Konstruksi
√
2. Pengelolaan
Teknis
Pembangunan
Bangunan Gedung Negara
3. Perencanaan Infrastruktur Bangunan
4. Pengadaan Barang/Jasa
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Peningkatan penerapan standar kualitas hasil pekerjaan yang telah
ditetapkan pada kegiatan fisik bidang perumahan, pemukiman dan
lingkungan hidup
2. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan,
pengendalian, pemantauan, analisa atas rencana dan pelaksanaan
kegiatan serta penyusunan laporan kegiatan fisik bidang
perumahan, pemukiman dan lingkungan hidup
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Cipta Karya
Jabatan Administrator
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan administrasi teknis keciptakaryaan, pembangunan gedung dan
perumahan serta penataan dan penyehatan lingkungan permukiman.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.
Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik Sipil, Teknik Geologi, Teknik Geodesi, Teknik Pengairan, Teknik
Arsitektur, Rancang Kota, Tata Ruang, Teknik Tata Bangunan dan
Gedung atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Manajemen
Pengelolaan
Sarana
√
Prasarana Air Bersih
2. Penataan Kawasan Perumahan
3. Tata Bangunan dan Lingkungan
4. Perencanaan Sarana Prasarana Air
Bersih/Minum
5. Bangunan dan Gedung
6. Pengadaan Barang/Jasa
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk. I (III/d)
1. Ketepatan
dalam
pengambilan
kebijakan
keciptakaryaan,
pembangunan gedung dan perumahan serta penataan dan
penyehatan lingkungan permukiman
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas keciptakaryaan, pembangunan gedung dan
perumahan serta penataan dan penyehatan lingkungan permukiman
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Perumahan
Jabatan Pengawas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pembangunan
perumahan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Sipil, Teknik Geologi, Teknik Geodesi, Teknik Pengairan, Teknik
Informatika, Teknik Komputer, Administrasi Perkantoran, Tata Ruang,
Teknik Tata Bangunan dan Gedung atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Penataan Kawasan Perumahan
√
2. Tata Bangunan dan Lingkungan
3. Tata Bangunan dan Perumahan
4. Pengadaan Barang/Jasa
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Peningkatan jumlah pembangunan perumahan dan permukiman
yang sehat dan layak huni
2. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan,
pengembangan dan pengendalian pembangunan perumahan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
Jabatan Pengawas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan pembangunan sarana
dan prasarana lingkungan permukiman, antara lain jalan lingkungan, sanitasi,
drainase dan air bersih.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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.
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.
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.
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
Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Lingkungan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Masyarakat,
Biologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Air Minum dan Sanitasi
√
2. Penyediaan dan Pengelolaan SPAM
3. Penyediaan dan Pengelolaan Sarana
Prasarana Sanitasi Domestik
4. Pembangunan
Instalasi
Pengolah
Limbah (IPAL)
5. Perencanaan Sarana Prasarana Air
Bersih/Minum
6. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air
Minum Perdesaan
7. Manajemen
Pengelolaan
Sarana
Prasarana Air Bersih
8. Manajemen Pengelolaan Limbah

Domestik

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana
lingkungan permukiman, antara lain jalan lingkungan, sanitasi,
drainase dan air bersih yang sehat dan layak
2. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan,
pengembangan dan pengawasan pembangunan sarana dan
prasarana lingkungan permukiman, antara lain jalan lingkungan,
sanitasi, drainase dan air bersih
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Bangunan Dan Gedung
Jabatan Pengawas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan pembangunan gedung.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Rancang Kota, Tata Ruang, Teknik Tata
Bangunan dan Gedung atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Bangunan dan Gedung
√
2. Pengawasan Bangunan Gedung
3. Pengadaan Barang/Jasa
4. Tata Bangunan dan Lingkungan
5. Sertifikasi
Kepemilikan
Bangunan
Gedung
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Peningkatan jumlah pengembangan pembangunan gedung yang
layak, sehat dan berkualitas mutunya
2. Ketepatan waktu, mutu dan sasaran dalam penentuan prioritas dan
rencana pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten Pekalongan
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan,
pengembangan dan pengawasan pembangunan gedung
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Pengelolaan Sampah
Jabatan Pengawas
Lingkungan Hidup

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan
pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
sampah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Administrasi, Teknik Informatika, Biologi, Pertanian atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pengelolaan Sampah Ramah
√
2. Operasional Armada Persampahan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata Muda Tk. I (III/b)
1. Ketepatan dan Keakuratan dalam penentuan prioritas rencana kerja
UPTD Pengelolaan Sampah
2. Jumlah pencemaran polusi akibat pengelolaan sampah berkurang
3. Kelancaran dan Ketertiban pelaksanaan kegiatan pengelolaan
sampah, administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan
kepegawaian UPTD Pengelolaan Sampah
4. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
sampah, administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan
kepegawaian UPTD Pengelolaan Sampah
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G. DINAS KESEHATAN
Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Dinas Kesehatan
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Kesehatan

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial
1. Integritas

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/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

4

Membangun
komitmen tim,
sinergi

3. Komunikasi

4

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi
dimensi secara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4. Orientasi pada
hasil

4

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
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.
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.
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III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu
Sekurang-kurangnya Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) Kesehatan dengan
Sarjana Strata 2 (S.2) bidang Kesehatan, lebih diutamakan dengan
peminatan Epidemiologi Kesehatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
√
a. Rencana Strategis;
√
b. Sistem Pelayanan Kesehatan;
c. Sistem
Manajemen
Informasi
Kesehatan;
d. Pengembangan Komunitas;
e. Surveilans Epidemiologi;
f. Manajemen Bencana;
g. Early Warning Outbreak Recognition
System (EWORS)
Uraian

a. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya bidang
kesehatan paling singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
a. Keakuratan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian
penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
b. Kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan di bidang kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
c. Keakuratan penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
urusan pemerintahan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan
dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber
daya kesehatan;
d. Tercapainya target Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretaris Dinas Kesehatan
Jabatan Administrator
Kesehatan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
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.
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi efektif terhadap masalah yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian
Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kesehatan/Manajemen/Administrasi
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Strategis;
c. Sistem
Manajemen
Informasi
Kesehatan;
d. Manajemen Bencana;
e. Pengelolaan Anggaran;
f. Manajemen Sumber Daya Manusia

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

√
√

a. memiliki pengalaman pada Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pengawas sesuai
dengan bidang tugas jabatan yang akan
diduduki;
b. memiliki pengalaman kerja di bidang
administrasi secara kumulatif paling
kurang selama 4 (empat) tahun
Pembina (IV/a)
a. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana program,
evaluasi serta pelaporan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga serta sumber daya kesehatan;
b. Keakuratan
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan
dan
perbendaharaan;
c. Keakuratan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi,
arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas dan
ketatalaksanaan;
d. Keakuratan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Program, Informasi Dan Hubungan Masyarakat
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, evaluasi, penyebarluasan
informasi, hubungan masyarakat serta pelaporan di bidang kesehatan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Manajemen/Ekonomi/Sosial dan Politik/Hukum/Administrasi/Ilmu
Komunikasi
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
√
b. Penyusunan Program Kesehatan;
a. RENSTRA;
c. SAKIP;
d. Kehumasan dan Media Informasi
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan;
b. Keakuratan pengolahan database Dinas Kesehatan yang tepat dan
akurat;
c. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan;
d. Keakuratan pelaksanaan tata kelola kehumasan bidang kesehatan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian Dan Umum
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian, urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan,
rumah tangga, perjalanan dinas dan ketatalaksanaan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.

271

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Manajemen/Akuntansi/Studi Pembangunan/Ilmu
Pemerintahan/Hukum/Psikologi/ Sosial dan Politik
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
a. Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Manajemen Kepegawaian;
c. Analisis Jabatan;
d. Pengelolaan Aset Daerah;
e. Tata Naskah Dinas

Administrasi/Ilmu
√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah pengelolaan administrasi keuangan Dinas Kesehatan;
b. Jumlah pengelolaan administrasi barang milik daerah Dinas
Kesehatan;
c. Jumlah
pelayanan
administrasi
umum,
kehumasan,
kerumahtanggaan dan perjalanan dinas Dinas Kesehatan;
d. Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian Dinas Kesehatan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Jabatan Administrator
Kesehatan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kesehatan masyarakat
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi efektif terhadap masalah yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian
Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kesehatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
a. Rencana Program Kesehatan;
b. Audit Maternal Perinatal;
c. Pengawas Kesehatan lingkungan;
d. Pengembangan
Media
Promosi
Kesehatan

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

√
√

a. memiliki pengalaman pada Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pengawas sesuai
dengan bidang tugas jabatan yang akan
diduduki;
b. memiliki pengalaman jabatan dalam
bidang kesehatan secara kumulatif
paling kurang selama 4 (empat) tahun
Pembina (IV/a)
a. Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita gizi buruk;
b. Jumlah penyelenggaraan pelayanan, pemantauan, monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan penyehatan lingkungan, kesehatan
kerja dan olah raga agar sesuai ketentuan;
c. Jumlah penyelenggaraan program/kegiatan pengembangan promosi
kesehatan;
d. Keakuratan penyelenggaraan pelaksanaan peningkatan dan
pengembangan fungsi kelembagaan dan kegiatan Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM);
e. Tercapainya target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Masyarakat
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kesehatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
a. Kegawatdaruratan Maternal Neonatal;
b. Tatalaksana Balita Gizi Buruk;
c. Pencegahan Balita Stunting;
d. Audit Maternal Perinatal

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
f. Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita gizi buruk;
g. Tercapainya target Standar Pelayanan Minimal program kesehatan
keluarga dan gizi masyarakat;
h. Pencegahan terjadinya stunting balita dibawah 2 (dua) tahun
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olahraga
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kesehatan/Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Pengawas Kesehatan lingkungan

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah pelayanan kesehatan lingkungan;
b. Jumlah pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga agar sesuai
ketentuan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi
dan pemberdayaan masyarakat
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kesehatan/Kesehatan Masyarakat
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Pengembangan Media Promosi Kesehatan

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah program/kegiatan pengembangan promosi kesehatan;
b. Kelancaran pelaksanaan peningkatan dan pengembangan fungsi
kelembagaan dan kegiatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Jabatan Administrator
Kesehatan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi efektif terhadap masalah yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian
Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kesehatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
a. Rencana Program Kesehatan;
b. Manajemen Pelaksanaan Imunisasi dan
Surveilans;
c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular;
d. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

√
√

a. memiliki pengalaman pada Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pengawas sesuai
dengan bidang tugas jabatan yang akan
diduduki;
b. memiliki pengalaman jabatan dalam
bidang kesehatan secara kumulatif
paling kurang selama 4 (empat) tahun
Pembina (IV/a)
a. Jumlah penyelenggaraan penanganan kasus Kejadian Luar
Biasa/wabah/bencana yang disebabkan oleh Penyakit yang Dapat
Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan makanan;
b. Jumlah penyelenggaraan pelayanan, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan pengendalian penyakit menular langsung;
c. Jumlah penyelenggaraan pelayanan, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan
khusus;
d. Tercapainya target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Surveilans Dan Imunisasi
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
surveilans dan imunisasi
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kesehatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
a. Manajemen Pelaksanaan Imunisasi dan
Surveilans;
b. Penanganan
Kejadian
Luar
Biasa/Wabah yang Disebabkan oleh
Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I) dan Makanan

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah penanganan kasus Kejadian Luar Biasa/wabah/bencana
yang disebabkan oleh Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I) dan makanan;
b. Tercapainya target Standar Pelayanan Minimal program surveilans
dan imunisasi
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit menular
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.

285

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kesehatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
TOT Konseling

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah pelayanan TBC dan HIV AIDS sesuai standar pelayanan
minimal;
b. Jumlah pelayanan penyakit menular lain sesuai standar yang
ditetapkan Kabupaten Pekalongan
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Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Kepala Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan
Kesehatan Jiwa
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kesehatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
a. Penatalaksanaan
Penyakit
Tidak
Menular;
b. Penatalaksanaan Gangguan Jiwa

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah desa/kelurahan dengan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit
Tidak Menular (Posbintu PTM) aktif;
b. Jumlah pelayanan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan khusus sesuai
ketentuan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Sumber Daya Kesehatan
Jabatan Administrator
Kesehatan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk
peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat
kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan dan pembiayaan dan
jaminan kesehatan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi efektif terhadap masalah yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian
Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kesehatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
a. Rencana Program Kesehatan
b. Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
c. Manajemen Pengelolaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
d. Manajemen Kepegawaian Kesehatan

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

√
√

a. memiliki pengalaman pada Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pengawas sesuai
dengan bidang tugas jabatan yang akan
diduduki;
b. memiliki pengalaman jabatan dalam
bidang kesehatan secara kumulatif
paling kurang selama 4 (empat) tahun
Pembina (IV/a)
a. Jumlah penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, pembiayaan
kesehatan dan jaminan kesehatan;
b. Jumlah penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan
dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
c. Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia
kesehatan;
d. Tercapainya target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu
fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan
kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan pembiayaan dan jaminan
kesehatan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kesehatan/Kesehatan Masyarakat
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar;
b. Jumlah pelaksanaan pembiayaan kesehatan;
c. Jumlah pelaksanaan jaminan kesehatan

√
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kesehatan/Farmasi
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
a. Manajemen Pengelolaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan;
b. Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);
c. Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang
Baik (CPAKB)

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian
standar;
b. Jumlah usaha produksi dan distribusi
melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan
undangan;
c. Jumlah usaha Industri Rumah Tangga
peredaran makanan dan minuman

√
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yang terawasi sesuai
alat kesehatan yang
peraturan perundangPangan yang terawasi

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber
daya manusia kesehatan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kesehatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Manajemen Kepegawaian Kesehatan;
Analisis Jabatan;
Penilai Angka Kredit Tenaga Kesehatan

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah dokumen perencanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan
fungsional sumber daya manusia kesehatan;
b. Keakuratan penyusunan profil sumber daya manusia kesehatan;
c. Keakuratan pengoordinasian penilaian angka kredit dan prestasi
kerja tenaga kesehatan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Dinas Kesehatan terkait penyiapan penyusunan rencana teknis
operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan
pelaporan di bidang pengelolaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan
masyarakat
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Tenaga Medis/Kesehatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Pengelolaan Laboratorium Klinik dan
Laboratorium Kesehatan Masyarakat

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
Keakuratan dan kelancaran pengelolaan laboratorium klinik dan
laboratorium kesehatan masyarakat
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi
dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang
ketatausahaan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi/Sosial dan Politik/Administrasi/Hukum
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
a. Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Pengelolaan Aset Daerah
c. Administrasi Kepegawaian

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jumlah pengelolaan urusan administrasi ketatausahaan, kearsipan,
perlengkapan rumahtangga dan pelayanan administrasi serta keuangan
UPTD
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Dinas Kesehatan terkait penyiapan penyusunan rencana teknis
operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan
pelaporan di bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerja UPTD Puskesmas
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Tenaga Medis/Kesehatan/Manajemen Kesehatan Masyarakat
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
a. Manajemen Puskesmas;
b. Fasilitator Pusat Kesehatan Desa

√
√

a. memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat)
tahun atau Jabatan Fungsional yang
setingkat dengan Jabatan Pelaksana
sesuai dengan bidang tugas Jabatan
yang akan diduduki;
b. masa kerja di Puskesmas minimal 2
(dua) tahun
Penata (III/c)
Kelancaran dan keakuratan penyelenggaraan upaya kesehatan
masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat
pertama

302

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi
dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang
ketatausahaan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi/Sosial dan Politik/Administrasi/Hukum
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
a. Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Pengelolaan Aset Daerah
c. Administrasi Kepegawaian

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jumlah pengelolaan urusan administrasi ketatausahaan, kearsipan,
perlengkapan rumahtangga dan pelayanan administrasi serta keuangan
UPTD
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Instalasi Farmasi
Jabatan Pengawas
Kesehatan
JABATAN PENGAWAS

I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
mengelola

farmasi dan perbekalan kesehatan
mengoordinasikan kegiatan–kegiatan kefarmasian
kesehatan

II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

serta
dan

membantu
perbekalan

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Farmasi
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Teknik Pengelolaan Obat Publik dan Bahan
Medis Habis Pakai

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
Kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pengadaan, pengelolaan,
pendistribusian dan penyimpanan kebutuhan obat dan perbekalan
kesehatan lainnya
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi/Sosial dan Politik/Administrasi/Hukum
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
a. Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Pengelolaan Aset Daerah
c. Administrasi Kepegawaian

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jumlah pengelolaan urusan administrasi ketatausahaan, kearsipan,
perlengkapan rumahtangga dan pelayanan administrasi serta keuangan
UPTD
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H. DINAS SOSIAL
Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Dinas Sosial
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Sosial

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Daerah di bidang sosial yang meliputi pemberdayaan sosial, perlindungan,
pelayanan dan rehabilitasi sosial, dan penanggulangan kemiskinan berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
4
Mampu
4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
menciptakan
seluruh pemangku kepentingan mematuhi
situasi kerja yang
nilai, norma, dan etika organisasi dalam
mendorong
segala situasi dan kondisi;
kepatuhan pada
4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral
nilai, norma, dan
dan standar etika yang tinggi, serta berani
etika organisasi
menanggung konsekuensinya;
4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
2. Kerjasama
4
Membangun
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
komitmen tim,
lingkup instansi yang dipimpin;
sinergi
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
3. Komunikasi
4
Mampu
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
mengemukakan
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
pemikiran multi
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
dimensi secara
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
lisan dan tertulis
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
untuk mendorong
kinerja secara keseluruhan;
kesepakatan
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
dengan tujuan
multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
meningkatkan
4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif
kinerja secara
untuk mendorong pemangku kepentingan
keseluruhan
sepakat pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.
4. Orientasi pada
4
Mendorong unit
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
hasil
kerja mencapai
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
target yang
yang ditetapkan;
ditetapkan atau
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
melebihi hasil
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
kerja sebelumnya
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.
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III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik, Ekonomi, Sosial, Politik, Akuntansi, Studi Pembangunan,
Manajemen, Psikologi Umum, Psikologi Masyarakat, Sosiologi,
Administrasi, Kriminologi, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik
Arsitektur dan Perencanaan Wilayah Kota, Administrasi Negara,
Administrasi Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
√
1. Pemgadaan Barang/Jasa
√
2. Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Pekerja Sosial
4. Manajemen Kepegawaian
5. RENSTRA
a. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
1. Ketepatan dan Keakuratan dalam penentuan prioritas pelaksanaan
tugas penyusunan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan
teknis bidang sosial yang meliputi pemberdayaan sosial,
perlindungan,
pelayanan
dan
rehabilitasi
sosial,
dan
penanggulangan kemiskinan
2. Kebenaran dan Keakuratan laporan pelaksanaan kegiatan bidang
kesekretariatan, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial, dan Penanggulangan Kemiskinan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretaris Dinas Sosial
Jabatan Administrator
Sosial

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
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.
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi efektif terhadap masalah yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik, Ekonomi, Sosial, Politik, Akuntansi, Studi Pembangunan,
Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Perencanaan dan Penganggaran
√
2. Manajemen Kepegawaian
3. Manajemen Kelautan dan Perikanan
4. Manajemen SDM
5. RENSTRA
6. Pengelolaan dan Penatausahaan
7. Laporan Keuangan
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Keakuratan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan
sosial, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta
penanggulangan kemiskinan
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas Sekretariat
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
Jabatan Pengawas
Sosial

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi serta
pelaporan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik, Ekonomi, Sosial, Politik, Akuntansi, Studi Pembangunan,
Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Perencanaan dan Penganggaran
√
2. RENSTRA
3. SAKIP
4. LKjIP
5. Akuntansi Pemerintah dan Laporan
Keuangan Pemda
6. Akuntansi Berbasis Akrual
7. Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Penyusunan Laporan Keuangan
9. Akuntansi
Pelaporan
dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
APBD
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dan Keakuratan penyusunan rencana dan program kerja
bidang kelautan dan perikanan
2. Keakuratan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan
bidang kelautan dan perikanan
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan
dan keuangan bidang kelautan dan perikanan
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Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Jabatan Pengawas
Sosial

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen,
Administrasi,
Pemerintahan,
Teknik
Informatika,
Manajemen Teknik Informatika, Administrasi Negara/Publik atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Kepagawaian
√
2. Administrasi Kepegawaian
3. Tata Naskah Dinas
4. Manajemen Kearsipan
5. Keprotokolan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan surat-menyurat,
ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas,
ketatalaksanaan,
pengelolaan
dan
pelayanan
administrasi
kepegawaian
2. Ketertiban
pengelolaan
surat-menyurat,
ekspedisi,
arsip,
perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan,
pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian

317

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
Jabatan Administrator
Sosial

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
menyusun pembinaan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan
sosial, kelembagaan sosial serta pelestarian nilai kepahlawanan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi efektif terhadap masalah yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Sosial dan Politik atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Manajemen Kesejahteraan Sosial
√
2. Bantuan Program Rehabilitasi Sosial
Rumah Tidak Layak Huni (KSRTLH)
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk. I (III/d)
1. Ketepatan dalam pengambilan kebijakan di bidang pemberdayaan
sosial
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Sosial
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Jabatan Pengawas
Sosial

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pemberdayaan komunitas terpencil, pemberdayaan fakir miskin dan
pelayanan perizinan pengumpulan sumbangan dalam Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
menjalankan
untuk meningkatkan hubungan profesional;
komunikasi
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
secara formal dan
menangkap dan menginterpretasikan pesaninformal;
pesan dari orang lain, serta memberikan
Bersedia
respon yang sesuai;
mendengarkan
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
orang lain,
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
menginterpretasi
kan pesan
dengan respon
yang sesuai,
mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja
kerja yang ditetapkan organisasi;
pribadi yang lebih 2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
tinggi dari
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
standar yang
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
ditetapkan,
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
mencari,
kerja yang
lebih efektif yang
sudah
mencoba metode
dilakukannya.
alternatif untuk
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara
transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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.
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.
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.
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.
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
Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting Perlu

Diploma III (D.III)
Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Sosial dan Politik atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pendamping Kelompok Usaha Bersama
√
(KUBE) Peningkatan Kemampuan dan
Keterampilan Keluarga Rawan Sosial
Ekonomi (PKKKRSE)
2. Penerima Bantuan KUBE PKKRSE
Perdesaan dan/atau Perkotaan
3. Bantuan Modal Bagi Pelaku Usaha
Ekonomi Kreatif

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dalam pemberian bantuan kepada komunitas terpencil
dan fakir miskin
2. Jumlah komunitas terpencil dan fakir miskin yang terampil dan
ekonomi mandiri meningkat
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
komunitas terpencil, pemberdayaan fakir miskin dan pelayanan
perizinan pengumpulan sumbangan dalam Daerah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
Jabatan Pengawas
Sosial

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pengembangan Potensi Sumber Kesejaheraan Sosial (PSKS),
pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan pemeliharaan
nilai-nilai kepahlawanan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Sosial dan Politik atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pekerjaan Sosial
√
2. Seleksi Bagi Pilar-pilar Sosial
3. Penilaian Pekerja Sosial Masyarakat
Berprestasi
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah permasalahan kesejahteraan sosial yang sudah tertangani
secara efektif dan efesien meningkat
2. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan
Potensi Sumber Kesejaheraan Sosial (PSKS), pembinaan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan pemeliharaan nilainilai kepahlawanan

323

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Perlindungan, Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial
Jabatan Administrator
Sosial

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pelayanan, perlindungan, rehabilitasi dan jaminan sosial.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
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.
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi efektif terhadap masalah yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Psikologi Umum, Psikologi Masyarakat, Manajemen, Sosiologi,
Administrasi, Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Pekerjaan Sosial
√
2. Manajemen Perencanaan Penanganan
Bencana
3. Rencana Aksi Terpadu Penanganan
Konflik Sosial
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk. I (III/d)
1. Ketepatan dalam pengambilan kebijakan di bidang pelayanan,
perlindungan, rehabilitasi dan jaminan sosial
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas bidang pelayanan, perlindungan, rehabilitasi dan
jaminan sosial
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Jabatan Pengawas
Sosial

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan fasilitasi dan perlindungan sosial dan jaminan sosial.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Sosial dan Politik atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pekerjaan Sosial
√
2. Manajemen Perencanaan Penanganan
Bencana
3. Sosialisasi
Program
Direktorat
Perlindungan Sosial Korban Bencana
Sosial
4. Pelaksanaan
Motivasi
Tentang
Kesiapsiagaan
Masyarakat
Dalam
Upaya Penanggulangan Bencana
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan
penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana alam dan
bencana sosial
2. Peningkatan kualitas personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang
terdidik dan terlatih dalam penanganan korban bencana
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi,
perlindungan sosial dan jaminan sosial
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Anak Dan Lanjut Usia
Jabatan Pengawas
Sosial

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sosial anak dan lanjut usia terlantar.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Psikologi Umum, Psikologi Masyarakat, Manajemen, Sosiologi,
Administrasi, Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pekerjaan Sosial
√
2. Petugas
Pendamping
Sosial
dan
Pendamping Psiko Sosial
3. Standar Nasional Pengasuh Anak-anak
(SNPA)
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dalam memberikan pembinaan dan fasilitasi sosial anak
dan lanjut usia terlantar
2. Peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar, anak
terlantar, anak nakal, anak jalanan dan anak berkebutuhan khusus
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
fasilitasi sosial anak dan lanjut usia terlantar
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dan Tuna Sosial
Jabatan Pengawas
Sosial

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pelayanan, rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna
sosial diluar panti atau balai.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Psikologi Umum, Psikologi Masyarakat, Manajemen, Sosiologi,
Administrasi, Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pekerjaan Sosial
√
2. Rencana Aksi Terpadu Penanganan
Konflik Sosial
3. Kader
Pendamping
Layanan
Penjangkauan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dalam memberikan pelayanan, rehabilitasi sosial bagi
penyandang disabilitas dan tuna sosial diluar panti atau balai
2. Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dan
tuna sosial diluar panti atau balai
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan,
rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial diluar
panti atau balai
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Jabatan Administrator
Sosial

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis di bidang penanggulangan
kemiskinan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi efektif terhadap masalah yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.
Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Arsitektur dan Perencanaan
Wilayah Kota, Manajemen, Administrasi Negara, Administrasi Publik,
Ekonomi Studi Pembangunan atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Pekerjaan Sosial
√
2. Program Penanggulangan Kemiskinan
3. Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat
Non Produktif
4. Aplikasi
Analisa
Penanggulangan
Kemiskinan
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk. I (III/d)
1. Ketepatan dalam pengambilan kebijakan di bidang penanggulangan
kemiskinan
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas bidang penanggulangan kemiskinan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengolahan Data
Jabatan Pengawas
Sosial

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan program pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyajian data
teknis penanggulangan kemiskinan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Informatika, Teknik Komputer, Administrasi Perkantoran atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Aplikasi
Analisa
Penanggulangan
√
Kemiskinan
2. Verifikasi dan Validasi Data Basis
Terpadu (BDT)
3. Sistem Informasi Desa (SID) di Jawa
Tengah
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kualitas mutu pengembangan sistem informasi kemiskinan yang
efektif dan efesien
2. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pengolahan data
kemiskinan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Evaluasi Dan Pelaporan
Jabatan Pengawas
Sosial

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil penanggulangan kemiskinan dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Arsitektur dan Perencanaan
Wilayah Kota, Manajemen, Administrasi Negara, Administrasi Publik,
Ekonomi Studi Pembangunan atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pekerjaan Sosial
√
2. Program Penanggulangan Kemiskinan
3. Pelaksanaan Verifikasi Data
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Seksi Evaluasi
Pelaporan
2. Kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan hasil
penanggulangan
kemiskinan
dan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan
pelaporan hasil penanggulangan kemiskinan dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
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I.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah

:
:

Kode Jabatan

:

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
4
Mampu
4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
menciptakan
seluruh pemangku kepentingan mematuhi
situasi kerja yang
nilai, norma, dan etika organisasi dalam
mendorong
segala situasi dan kondisi;
kepatuhan pada
4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral
nilai, norma, dan
dan standar etika yang tinggi, serta berani
etika organisasi
menanggung konsekuensinya;
4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
2. Kerjasama
4
Membangun
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
komitmen tim,
lingkup instansi yang dipimpin;
sinergi
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
3. Komunikasi
4
Mampu
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
mengemukakan
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
pemikiran multi
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
dimensi secara
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
lisan dan tertulis
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
untuk mendorong
kinerja secara keseluruhan;
kesepakatan
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
dengan tujuan
multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
meningkatkan
4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif
kinerja secara
untuk mendorong pemangku kepentingan
keseluruhan
sepakat pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.
4. Orientasi pada
4
Mendorong unit
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
hasil
kerja mencapai
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
target yang
yang ditetapkan;
ditetapkan atau
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
melebihi hasil
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
kerja sebelumnya
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

pencaian target organisasi.
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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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
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ekonomi, preferensi politik.
III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Bidang Hukum, Pemerintahan, Kependudukan, Sosial dan Politik,
Manajemen, Kebijakan Publik atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
√
1. Pemerintahan Desa
√
2. Pengadaan Barang/ Jasa
√
3. Pengelolaan Keuangan Daerah
√
4. Manajemen Kepegawaian
√
a. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. sedang
atau
pernah
menduduki
√
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
Terlaksananya urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah

:
:

Kode Jabatan

:

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Jabatan Administrator
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan
perencanaan,
keuangan,
umum
dan
kepegawaian
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
1. Integritas
3
Mampu
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
memastikan,
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
menanamkan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
keyakinan
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
bersama agar
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
anggota yang
etika organisasi dalam segala situasi dan
dipimpin
kondisi;
bertindak sesuai
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
nilai, norma, dan
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
etika organisasi,
yang dipimpin.
dalam lingkup
formal
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
2. Kerjasama
3
Efektif
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
membangun tim
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
kerja untuk
yang optimal;
peningkatan
dan
mengutamakan
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
secara asertif,
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
terampil
dan diterima oleh pihak lain;
berkomunikasi
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
lisan/tertulis
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
untuk
diterima orang lain;
menyampaikan
3.3.
Membuat
laporan
tahunan/periodik/
informasi yang
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
sensitif/rumit/
Membuat surat resmi yang sistematis dan
kompleks
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
hasil
target kerja yang
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
menantang bagi
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
unit kerja,
3.3.
Mengembangkan metode kerja yang lebih
memberi apresiasi
efektif dan efisien untuk mencapai target
dan teguran
kerja unitnya.
untuk mendorong
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi efektif terhadap masalah yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, , ilmu sosial, ilmu
manajemen dan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Manajemen Kepegawaian
√
2. Manajemen SDM
√
3. RENSTRA
√
4. Pengelolaan dan Penatausahaan
√
5. Laporan Keuangan
√

memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
3. Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang
disusun sesuai ketentuan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah

:
:
:

Kode Jabatan

:

Kepala Sub Bagian Perencanaan
Jabatan Pengawas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi serta
pelaporan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik, Ekonomi, Sosial, Politik atau bidang lain yang relevan denga
tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Perencanaan
√
2. RENSTRA
√
3. SAKIP
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kegiatan dan
anggaran
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah

:
:
:

Kode Jabatan

:

Kepala Sub Bagian Keuangan
Jabatan Pengawas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi serta
pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan
rekan
kerja
untuk
mengingatkan,
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
mengajak rekan
dan etika organisasi dalam segala situasi
kerja untuk
dan kondisi; Mengajak orang lain untuk
bertindak sesuai
bertindak sesuai etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
etika organisasi
konsisten dalam setiap situasi, pada unit
kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan
informasi
yang
dapat
dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang
menyelesaikan
tugas-tugas
mereka
partisipatif dan
untuk mendukung sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi secara
untuk
meningkatkan
hubungan
formal dan informal;
profesional;
Bersedia
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
mendengarkan orang
menangkap dan menginterpretasikan
lain,
pesan-pesan dari orang lain, serta
menginterpretasi kan
memberikan respon yang sesuai;
pesan dengan respon 2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
yang sesuai, mampu
naskah, laporan dll sesuai arahan
menyusun materi
pimpinan.
presentasi, pidato,
naskah, laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi
kerja pribadi yang
dari standar kerja yang ditetapkan
lebih tinggi dari
organisasi;
standar yang
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
ditetapkan, mencari,
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
mencoba metode
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
alternatif untuk
unit
kerjanya
untuk
mencoba
peningkatan kinerja
menerapkan metode kerja yang lebih
efektif yang sudah dilakukannya.
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mensupervisi/
mengerjakan
tugas-tugas
mengawasi/
pemerintahan/pelayanan publik, mampu
menyelia dan
menyelia
dan
menjelaskan
secara
menjelaskan proses
obyektif bila ada yang mempertanyakan
pelaksanaan tugas
kebijakan yang diambil;
tugas pemerintahan/ 2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelayanan publik
mengenali
kebutuhan
pemangku
secara transparan
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan contoh
dan penjelasan cara
melaksanakan suatu
pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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.
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.
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.

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi, studi pembangunan, manajemen, Ekonomi atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pengelolaan Keuangan Daerah
√
2. Pengelolaan Aset Daerah
√
3. Akuntansi Berbasis Akrual
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat)
tahun atau Jabatan Fungsional yang
setingkat dengan Jabatan Pelaksana
sesuai dengan bidang tugas Jabatan
yang akan diduduki
Penata (III/c)
Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang
disusun sesuai ketentuan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah

:
:
:

Kode Jabatan

:

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Jabatan Pengawas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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.
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.
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.
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
Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen perkantoran, Administrasi perkantoran, tata perkantoran
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Administrasi Kepegawaian
√
2. Manajemen Kearsipan
√
3. Tata Naskah Dinas
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Meningkatnya Kemampuan manajerial aparatur
2. Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terlaksana
3. Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara
4. Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia
5. Jumlah pegawai dan pelayanan kepegawaian yang ada di OPD;
6. Jumlah tenaga out sorching yang terbayar.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Administrasi dan Penataan Pemerintahan Desa
Jabatan Administrator
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
tugas melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kelembagaan desa dan aparatur
pemerintahan desa serta koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan, potensi dan aset desa serta sistem informasi desa.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu memastikan, 3.1. Memastikan anggota yang dipimpin
menanamkan
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
keyakinan bersama
dan etika organisasi dalam segala situasi
agar anggota yang
dan kondisi;
dipimpin bertindak
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
sesuai nilai, norma,
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
dan etika organisasi,
bertindak selaras dengan nilai, norma,
dalam lingkup formal
dan etika organisasi dalam segala situasi
dan kondisi;
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap penerapan sikap integritas di
dalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerjasama
3
Efektif membangun
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota
tim kerja untuk
tim, membentuk tim
yang tepat,
peningkatan kinerja
mengantisipasi kemungkinan hambatan,
organisasi
dan mencari solusi yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan
usulan-usulan anggota tim/kelompok,
bernegosiasi secara efektif untuk upaya
penyelesaikan pekerjaan yang menjadi
target kinerja kelompok dan/atau unit
kerja;
3.3. Membangun
aliansi
dengan
para
pemangku kepentingan dalam rangka
mendukung penyelesaian target kerja
kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan suatu informasi yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian
terampil
dan kondisi yang tepat, sehingga dapat
berkomunikasi
dipahami dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis untuk
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
menyampaikan
sensitif sehingga lebih mudah dipahami
informasi yang
dan diterima orang lain;
sensitif/rumit/
3.3. Membuat laporan tahunan/periodik/
kompleks
naskah/dokumen/proposal
yang
kompleks; Membuat surat resmi yang
sistematis dan tidak menimbulkan
pemahaman yang berbeda; membuat
proposal yang rinci dan lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

Menetapkan target
kerja yang
menantang bagi unit
kerja, memberi
apresiasi dan
teguran untuk
mendorong kinerja

5. Pelayanan
Publik

3

Mampu
memanfaatkan
kekuatan kelompok
serta memperbaiki
standar pelayanan
publik di lingkup
unit kerja
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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.
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 caracara 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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan umpan
balik, membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang lain
mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai alternatif,
menyeimbangkan
risiko keberhasilan
dalam implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan prioritas kerja secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi
perubahan
yang
dibutuhkan oleh unit kerjanya secara
tepat. Memberikan solusi efektif terhadap
masalah yang ditimbulkan oleh adanya
perubahan.
3.1. Membandingkan
berbagai
alternatif
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.
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.
Mengidentifikasi
potensi
kesalah-pahaman
yang
diakibatkan
adanya keragaman budaya yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif
dari konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Hukum, Pemerintahan, Administrasi, atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan.
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B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Diklat Kepemimpinan Tingkat III
1. Pemberdayaan Masyarakat

√
√

memiliki pengalaman pada Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan
bidang tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti
bimbingan teknis / pembinaan / sosialisasi
2. Persentase Desa yang tata kelola administrasinya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
3. Persentase desa yang pengelolaan aset/kekayaan desa sesuai
ketentuan
4. Persentase desa yang telah menyusun laporan pelaksanaan
APBDes tepat waktu
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Fasilitasi Regulasi Dan Pengembangan Desa
Jabatan Pengawas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
merumuskan
dan melaksanakan kebijakan teknis bidang regulasi dan
pengembangan desa.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan
kerja untuk
kondisi; Mengajak orang lain untuk
bertindak sesuai
bertindak sesuai etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
etika organisasi
konsisten dalam setiap situasi, pada unit
kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan
informasi
yang
dapat
dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang
menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk
partisipatif dan
mendukung sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi secara
untuk
meningkatkan
hubungan
formal dan
profesional;
informal;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
Bersedia
menangkap
dan
menginterpretasikan
mendengarkan
pesan-pesan dari orang lain, serta
orang lain,
memberikan respon yang sesuai;
menginterpretasi
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
kan pesan dengan
naskah, laporan dll sesuai arahan
respon yang sesuai,
pimpinan.
mampu menyusun
materi presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari
kerja pribadi yang
standar kerja yang ditetapkan organisasi;
lebih tinggi dari
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
mencari, mencoba
unit kerjanya untuk mencoba menerapkan
metode alternatif
metode kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk peningkatan
dilakukannya.
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mensupervisi/
mengerjakan
tugas-tugas
mengawasi/
pemerintahan/pelayanan publik, mampu
menyelia dan
menyelia dan menjelaskan secara obyektif
menjelaskan proses
bila ada yang mempertanyakan kebijakan
pelaksanaan tugas
yang diambil;
tugas
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pemerintahan/
mengenali
kebutuhan
pemangku
pelayanan publik
kepentingan agar dapat menjalankan
secara transparan
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan contoh
dan penjelasan
cara melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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.
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.
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.

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Hukum, Pemerintah,Manajemen, Administrasi, Kebijakan Publik,
Ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pemberdayaan Masyarakat
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)
2. Jumlah Pengaduan yang tertangani
3. Jumlah Peraturan Perundangan yang tersusun
4. Jumlah Desa yang penggunaan ADD dan DD sesuai ketentuan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan, Aset Dan Sistem Informasi Desa
Jabatan Pengawas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
keuangan desa, potensi dan aset serta sistem informasi desa.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan
rekan
kerja
untuk
mengingatkan,
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
mengajak rekan
dan etika organisasi dalam segala situasi
kerja untuk
dan kondisi; Mengajak orang lain untuk
bertindak sesuai
bertindak sesuai etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
etika organisasi
konsisten dalam setiap situasi, pada unit
kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan
informasi
yang
dapat
dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang
menyelesaikan
tugas-tugas
mereka
partisipatif dan
untuk mendukung sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi secara
untuk
meningkatkan
hubungan
formal dan informal;
profesional;
Bersedia
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
mendengarkan orang
menangkap dan menginterpretasikan
lain,
pesan-pesan dari orang lain, serta
menginterpretasi kan
memberikan respon yang sesuai;
pesan dengan respon 2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
yang sesuai, mampu
naskah, laporan dll sesuai arahan
menyusun materi
pimpinan.
presentasi, pidato,
naskah, laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi
kerja pribadi yang
dari standar kerja yang ditetapkan
lebih tinggi dari
organisasi;
standar yang
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
ditetapkan, mencari,
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
mencoba metode
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
alternatif untuk
unit
kerjanya
untuk
mencoba
peningkatan kinerja
menerapkan metode kerja yang lebih
efektif yang sudah dilakukannya.
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mensupervisi/
mengerjakan
tugas-tugas
mengawasi/
pemerintahan/pelayanan publik, mampu
menyelia dan
menyelia
dan
menjelaskan
secara
menjelaskan proses
obyektif bila ada yang mempertanyakan
pelaksanaan tugas
kebijakan yang diambil;
tugas pemerintahan/ 2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelayanan publik
mengenali
kebutuhan
pemangku
secara transparan
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan contoh
dan penjelasan cara
melaksanakan suatu
pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik informatika, Manajemen, Administrasi Perkantoran atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pemberdayaan Masyarakat
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah Desa yang menyusun APBDes Tepat waktu
2. Jumlah pembinaan pengelolaan dan
3. Jumlah Desa yang mengelolaan aset/kekayaan desa sesuai
ketentuan
4. JumlahDesa yang terupdating Data Profil Desa
5. Terbangunnya Sistem Informasi Desa
6. Prosentase pengembangan pusat Pemberdayaan Informatika
Desa (Puspindes)
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kerjasama Desa
Jabatan Administrator
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan kerja sama desa.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu memastikan, 3.1. Memastikan anggota yang dipimpin
menanamkan
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
keyakinan bersama
dan etika organisasi dalam segala situasi
agar anggota yang
dan kondisi;
dipimpin bertindak
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
sesuai nilai, norma,
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
dan etika organisasi,
bertindak selaras dengan nilai, norma,
dalam lingkup formal
dan etika organisasi dalam segala situasi
dan kondisi;
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap penerapan sikap integritas di
dalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerjasama
3
Efektif membangun
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota
tim kerja untuk
tim, membentuk tim
yang tepat,
peningkatan kinerja
mengantisipasi kemungkinan hambatan,
organisasi
dan mencari solusi yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan
usulan-usulan anggota tim/kelompok,
bernegosiasi secara efektif untuk upaya
penyelesaikan pekerjaan yang menjadi
target kinerja kelompok dan/atau unit
kerja;
3.3. Membangun
aliansi
dengan
para
pemangku kepentingan dalam rangka
mendukung penyelesaian target kerja
kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan suatu informasi yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian
terampil
dan kondisi yang tepat, sehingga dapat
berkomunikasi
dipahami dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis untuk
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
menyampaikan
sensitif sehingga lebih mudah dipahami
informasi yang
dan diterima orang lain;
sensitif/rumit/
3.3. Membuat laporan tahunan/periodik/
kompleks
naskah/dokumen/proposal
yang
kompleks; Membuat surat resmi yang
sistematis dan tidak menimbulkan
pemahaman yang berbeda; membuat
proposal yang rinci dan lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan target
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang
hasil
kerja yang
lebih tinggi dari target yang ditetapkan
menantang bagi unit
organisasi;
kerja, memberi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
apresiasi dan
mendorong
pencapaian
hasil
unit
teguran untuk
kerjanya;
mendorong kinerja
3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
efektif dan efisien untuk mencapai target
kerja unitnya.
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh
Publik
memanfaatkan
dan hubungan/kekuatan kelompok yang
kekuatan kelompok
sedang berjalan di organisasi (aliansi
serta memperbaiki
atau
persaingan), dan dampaknya
standar pelayanan
terhadap unit kerja untuk menjalankan
publik di lingkup
tugas pemerintahan secara profesional
unit kerja
dan netral, tidak memihak;
3.2. Menggunakan
keterampilan
dan
pemahaman lintas organisasi untuk
secara efektif memfasilitasi kebutuhan
kelompok yang lebih besar dengan caracara yang mengikuti standar objektif,
transparan, profesional, sehingga tidak
merugikan para pihak di lingkup
pelayanan publik unit kerjanya;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan umpan
balik, membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang lain
mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai alternatif,
menyeimbangkan
risiko keberhasilan
dalam implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan prioritas kerja secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi
perubahan
yang
dibutuhkan oleh unit kerjanya secara
tepat. Memberikan solusi efektif terhadap
masalah yang ditimbulkan oleh adanya
perubahan.
3.1. Membandingkan
berbagai
alternatif
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.
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.
Mengidentifikasi
potensi
kesalah-pahaman
yang
diakibatkan
adanya keragaman budaya yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif
dari konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Pemerintah, Sosial, Politik, Sosiologi Pedesaan, Administrasi, Kebijakan
Publik, Psikologi,Manajemen,Teknik Informatika, Teknik Komputer atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
Diklat Pemberdayaan Masyarakat
√
memiliki pengalaman pada Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan
bidang tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif.
2. Persentase jumlah swadaya masyarakat terhadap program
pemberdayaan masyarakat
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Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Kepala Seksi Lembaga Sosial Budaya Dan Peningkatan Partisipasi
Masyarakat
Jabatan Pengawas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penataan
lembaga
sosial
budaya
dan peningkatan partisipasi masyarakat.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu mengingatkan, 2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk
mengajak rekan kerja
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
untuk bertindak
dan etika organisasi dalam segala
sesuai nilai, norma,
situasi dan kondisi; Mengajak orang
dan etika organisasi
lain untuk bertindak sesuai etika dan
kode etik;
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
konsisten dalam setiap situasi, pada
unit kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat
dipercaya
sesuai
dengan
etika
organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang partisipatif
menyelesaikan
tugas-tugas
mereka
dan efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan
gaya
komunikasi
komunikasi secara
informal
untuk
meningkatkan
formal dan informal;
hubungan profesional;
Bersedia
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
mendengarkan orang
menangkap dan menginterpretasikan
lain, menginterpretasi
pesan-pesan dari orang lain, serta
kan pesan dengan
memberikan respon yang sesuai;
respon yang sesuai,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato,
mampu menyusun
draft naskah, laporan dll sesuai arahan
materi presentasi,
pimpinan.
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi
kerja pribadi yang
dari standar kerja yang ditetapkan
lebih tinggi dari
organisasi;
standar yang
2.2. Mencari,
mencoba
metode
kerja
ditetapkan, mencari,
alternatif untuk meningkatkan hasil
mencoba metode
kerjanya;
alternatif untuk
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
peningkatan kinerja
unit
kerjanya
untuk
mencoba
menerapkan metode kerja yang lebih
efektif yang sudah dilakukannya.
5. Pelayanan
2
Mampu mensupervisi/ 2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mengawasi/ menyelia
mengerjakan
tugas-tugas
dan menjelaskan
pemerintahan/pelayanan
publik,
proses pelaksanaan
mampu menyelia dan menjelaskan
tugas tugas
secara
obyektif
bila
ada
yang
pemerintahan/
mempertanyakan
kebijakan
yang
pelayanan publik
diambil;
secara transparan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
mengenali
kebutuhan
pemangku
kepentingan agar dapat menjalankan
pelaksanaan
tugas
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik
secara cepat dan tanggap;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan bawahan
dengan memberikan
contoh dan penjelasan
cara melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis masalah
secara mendalam

2

Aktif mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Sosiologi Pedesaan, Administrasi, Manajemen,Teknik Informatika,
Teknik Komputer atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pemberdayaan Masyarakat
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Persentase Kader PKK yang aktif
2. Jumlah Pengurus Posyandu GMS yang dibina
3. Persentase Pembinaan Lembaga Sosial
4. Persentase partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Dusun dan
Musyawarah Desa serta Musrembangdes
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Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Desa Dan Lembaga Ekonomi
Desa
Jabatan Pengawas
Pemberdayaan Masyarakat Desa

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengembangan
Sarana Prasarana Desa dan Lembaga Ekonomi Desa.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan
kerja untuk
kondisi; Mengajak orang lain untuk
bertindak sesuai
bertindak sesuai etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
etika organisasi
konsisten dalam setiap situasi, pada unit
kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan
informasi
yang
dapat
dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang
menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk
partisipatif dan
mendukung sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi secara
untuk
meningkatkan
hubungan
formal dan
profesional;
informal;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
Bersedia
menangkap
dan
menginterpretasikan
mendengarkan
pesan-pesan dari orang lain, serta
orang lain,
memberikan respon yang sesuai;
menginterpretasi
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
kan pesan dengan
naskah, laporan dll sesuai arahan
respon yang sesuai,
pimpinan.
mampu menyusun
materi presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari
kerja pribadi yang
standar kerja yang ditetapkan organisasi;
lebih tinggi dari
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
mencari, mencoba
unit kerjanya untuk mencoba menerapkan
metode alternatif
metode kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk peningkatan
dilakukannya.
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mensupervisi/
mengerjakan
tugas-tugas
mengawasi/
pemerintahan/pelayanan publik, mampu
menyelia dan
menyelia dan menjelaskan secara obyektif
menjelaskan proses
bila ada yang mempertanyakan kebijakan
pelaksanaan tugas
yang diambil;
tugas
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pemerintahan/
mengenali
kebutuhan
pemangku
pelayanan publik
kepentingan agar dapat menjalankan
secara transparan
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan contoh
dan penjelasan
cara melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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.
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.
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.

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Pemerintah, sosial dan politik, sosiologi, kebijakan publik, psikologi
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pemberdayaan Masyarakat
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat)
tahun atau Jabatan Fungsional yang
setingkat dengan Jabatan Pelaksana
sesuai dengan bidang tugas Jabatan
yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Presentase desa yang memiliki BUMdes yang aktif
2. Presentase pengembangan dan pemanfaatan TTG bagi
masyarakat
3. Presentase pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengembangan Kerjasama Dan Kawasan Pedesaan
Jabatan Pengawas
Pemberdayaan masyarakat Desa

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengembangan
kerjasama desa dan kawasan pedesaan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknologi Informatika, administrasi, manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan Susunan Rencana Tata Ruang Pengembangan Kawasan
perdesaan (RTRDes)
2. Ketepatan Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas
masyarakat desa dalam pengembangan kawasan perdesaan
3. Ketepatan Laporan fasilitasi kerjasama antar desa, pihak ketiga dan
daerah lain
4. Ketepatan Laporan pelaksnaan kegiatan peningkatan kapasitas
pengelola kerja sama desa
5. Ketepatan Laporan fasilitasi perselisihan atau sengketa dalam hal
kerjasama dan pembangunan kawasan perdesaan
6. Ketepatan Laporan Fasilitasi TMMD
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Jabatan Administrator
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan
teknis program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu memastikan, 3.1. Memastikan anggota yang dipimpin
menanamkan
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
keyakinan bersama
dan etika organisasi dalam segala situasi
agar anggota yang
dan kondisi;
dipimpin bertindak
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
sesuai nilai, norma,
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
dan etika organisasi,
bertindak selaras dengan nilai, norma,
dalam lingkup formal
dan etika organisasi dalam segala situasi
dan kondisi;
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap penerapan sikap integritas di
dalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerjasama
3
Efektif membangun
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota
tim kerja untuk
tim, membentuk tim
yang tepat,
peningkatan kinerja
mengantisipasi kemungkinan hambatan,
organisasi
dan mencari solusi yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan
usulan-usulan anggota tim/kelompok,
bernegosiasi secara efektif untuk upaya
penyelesaikan pekerjaan yang menjadi
target kinerja kelompok dan/atau unit
kerja;
3.3. Membangun
aliansi
dengan
para
pemangku kepentingan dalam rangka
mendukung penyelesaian target kerja
kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan suatu informasi yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian
terampil
dan kondisi yang tepat, sehingga dapat
berkomunikasi
dipahami dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis untuk
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
menyampaikan
sensitif sehingga lebih mudah dipahami
informasi yang
dan diterima orang lain;
sensitif/rumit/
3.3. Membuat laporan tahunan/periodik/
kompleks
naskah/dokumen/proposal
yang
kompleks; Membuat surat resmi yang
sistematis dan tidak menimbulkan
pemahaman yang berbeda; membuat
proposal yang rinci dan lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan target
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang
hasil
kerja yang
lebih tinggi dari target yang ditetapkan
menantang bagi unit
organisasi;
kerja, memberi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
apresiasi dan
mendorong
pencapaian
hasil
unit
teguran untuk
kerjanya;
mendorong kinerja
3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
efektif dan efisien untuk mencapai target
kerja unitnya.
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh
Publik
memanfaatkan
dan hubungan/kekuatan kelompok yang
kekuatan kelompok
sedang berjalan di organisasi (aliansi
serta memperbaiki
atau
persaingan), dan dampaknya
standar pelayanan
terhadap unit kerja untuk menjalankan
publik di lingkup
tugas pemerintahan secara profesional
unit kerja
dan netral, tidak memihak;
3.2. Menggunakan
keterampilan
dan
pemahaman lintas organisasi untuk
secara efektif memfasilitasi kebutuhan
kelompok yang lebih besar dengan caracara yang mengikuti standar objektif,
transparan, profesional, sehingga tidak
merugikan para pihak di lingkup
pelayanan publik unit kerjanya;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan umpan
balik, membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang lain
mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai alternatif,
menyeimbangkan
risiko keberhasilan
dalam implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan prioritas kerja secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi
perubahan
yang
dibutuhkan oleh unit kerjanya secara
tepat. Memberikan solusi efektif terhadap
masalah yang ditimbulkan oleh adanya
perubahan.
3.1. Membandingkan
berbagai
alternatif
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.
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.
Mengidentifikasi
potensi
kesalah-pahaman
yang
diakibatkan
adanya keragaman budaya yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif
dari konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Psikologi, kesejahteraan sosial, sosiologi atau bidang yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
Perlindungan Perempuan Dan Anak
√
Terhadap Trafficking
Pengarusutamaan Gender
√
Penerapan Konvensi Hak Anak
√
memiliki pengalaman pada Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan
bidang tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Terselenggaranya Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan
Perempuan Dan Anak
2. Presentase Pencapaian Kota Layak Anak
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan
Jabatan Pengawas
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program pengarustamaan
gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan pemberdayaan serta
perlindungan perempuan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu mengingatkan, 2.1. Mengingatkan
rekan
kerja
untuk
mengajak rekan kerja
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
untuk bertindak
dan etika organisasi dalam segala situasi
sesuai nilai, norma,
dan kondisi; Mengajak orang lain untuk
dan etika organisasi
bertindak sesuai etika dan kode etik;
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
konsisten dalam setiap situasi, pada unit
kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan
informasi
yang
dapat
dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang partisipatif
menyelesaikan
tugas-tugas
mereka
dan efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi secara
untuk
meningkatkan
hubungan
formal dan informal;
profesional;
Bersedia
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
mendengarkan orang
menangkap dan menginterpretasikan
lain, menginterpretasi
pesan-pesan dari orang lain, serta
kan pesan dengan
memberikan respon yang sesuai;
respon yang sesuai,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
mampu menyusun
naskah, laporan dll sesuai arahan
materi presentasi,
pimpinan.
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi
kerja pribadi yang
dari standar kerja yang ditetapkan
lebih tinggi dari
organisasi;
standar yang
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
ditetapkan, mencari,
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
mencoba metode
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
alternatif untuk
unit
kerjanya
untuk
mencoba
peningkatan kinerja
menerapkan metode kerja yang lebih
efektif yang sudah dilakukannya.
5. Pelayanan
2
Mampu mensupervisi/ 2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mengawasi/ menyelia
mengerjakan
tugas-tugas
dan menjelaskan
pemerintahan/pelayanan publik, mampu
proses pelaksanaan
menyelia
dan
menjelaskan
secara
tugas tugas
obyektif bila ada yang mempertanyakan
pemerintahan/
kebijakan yang diambil;
pelayanan publik
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
secara transparan
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan bawahan
dengan memberikan
contoh dan penjelasan
cara melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis masalah
secara mendalam

2

Aktif mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Psikologi, Kesejahteraan sosial, sosiologi atau Bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengarusutamaan Gender
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Indeks Pembangunan Gender diberbagai Bidang
2. Jumlah kekerasan Terhadap Perempuan
3. Presentase penuatan kelembagaan pengarustamaan gender (PUG)
4. Presentase perempuan korban kekerasan yang dilayani petugas
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Perlindungan Anak
Jabatan Pengawas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaran program pemenuhan hak dan
perlindungan anak.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan
kerja untuk
kondisi; Mengajak orang lain untuk
bertindak sesuai
bertindak sesuai etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
etika organisasi
konsisten dalam setiap situasi, pada unit
kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan
informasi
yang
dapat
dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang
menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk
partisipatif dan
mendukung sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi secara
untuk
meningkatkan
hubungan
formal dan informal;
profesional;
Bersedia
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
mendengarkan orang
menangkap
dan
menginterpretasikan
lain,
pesan-pesan dari orang lain, serta
menginterpretasi kan
memberikan respon yang sesuai;
pesan dengan respon 2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
yang sesuai, mampu
naskah, laporan dll sesuai arahan
menyusun materi
pimpinan.
presentasi, pidato,
naskah, laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari
kerja pribadi yang
standar kerja yang ditetapkan organisasi;
lebih tinggi dari
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan, mencari,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
mencoba metode
unit kerjanya untuk mencoba menerapkan
alternatif untuk
metode kerja yang lebih efektif yang sudah
peningkatan kinerja
dilakukannya.
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mensupervisi/
mengerjakan
tugas-tugas
mengawasi/
pemerintahan/pelayanan publik, mampu
menyelia dan
menyelia dan menjelaskan secara obyektif
menjelaskan proses
bila ada yang mempertanyakan kebijakan
pelaksanaan tugas
yang diambil;
tugas pemerintahan/ 2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelayanan publik
mengenali
kebutuhan
pemangku
secara transparan
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan contoh
dan penjelasan cara
melaksanakan suatu
pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Psikologi, Kesejahteraan Sosial, Teknik Informatika atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Penerapan Konvensi Hak anak
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus anak (anak
korban kekerasan, naka korban narkotika,
2. Jumlah laporan dan Pencegahan tindak kekerasan dan
pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
3. Prosentase penguatan kelembagaan forum anak.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Jabatan Administrator
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang
pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu memastikan,
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin
menanamkan
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
keyakinan bersama
dan etika organisasi dalam segala situasi
agar anggota yang
dan kondisi;
dipimpin bertindak
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
sesuai nilai, norma,
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
dan etika organisasi,
bertindak selaras dengan nilai, norma,
dalam lingkup formal
dan etika organisasi dalam segala situasi
dan kondisi;
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap penerapan sikap integritas di
dalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerjasama
3
Efektif membangun
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota
tim kerja untuk
tim, membentuk tim
yang tepat,
peningkatan kinerja
mengantisipasi kemungkinan hambatan,
organisasi
dan mencari solusi yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan
usulan-usulan anggota tim/kelompok,
bernegosiasi secara efektif untuk upaya
penyelesaikan pekerjaan yang menjadi
target kinerja kelompok dan/atau unit
kerja;
3.3. Membangun
aliansi
dengan
para
pemangku kepentingan dalam rangka
mendukung penyelesaian target kerja
kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi secara
3.1. Menyampaikan suatu informasi yang
asertif, terampil
sensitif/rumit dengan cara penyampaian
berkomunikasi
dan kondisi yang tepat, sehingga dapat
lisan/tertulis untuk
dipahami dan diterima oleh pihak lain;
menyampaikan
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
informasi yang
sensitif sehingga lebih mudah dipahami
sensitif/rumit/
dan diterima orang lain;
kompleks
3.3. Membuat laporan tahunan/periodik/
naskah/dokumen/proposal
yang
kompleks; Membuat surat resmi yang
sistematis dan tidak menimbulkan
pemahaman yang berbeda; membuat
proposal yang rinci dan lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan target
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang
hasil
kerja yang menantang
lebih tinggi dari target yang ditetapkan
bagi unit kerja,
organisasi;
memberi apresiasi dan 3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
teguran untuk
mendorong
pencapaian
hasil
unit
mendorong kinerja
kerjanya;
3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
efektif dan efisien untuk mencapai target
kerja unitnya.
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh
Publik
memanfaatkan
dan hubungan/kekuatan kelompok yang
kekuatan kelompok
sedang berjalan di organisasi (aliansi
serta memperbaiki
atau
persaingan), dan dampaknya
standar pelayanan
terhadap unit kerja untuk menjalankan
publik di lingkup unit
tugas pemerintahan secara profesional
kerja
dan netral, tidak memihak;
3.2. Menggunakan
keterampilan
dan
pemahaman lintas organisasi untuk
secara efektif memfasilitasi kebutuhan
kelompok yang lebih besar dengan caracara yang mengikuti standar objektif,
transparan, profesional, sehingga tidak
merugikan para pihak di lingkup
pelayanan publik unit kerjanya;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan umpan
balik, membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang lain
mengikuti perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai alternatif,
menyeimbangkan
risiko keberhasilan
dalam implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan sikap
toleransi dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan prioritas kerja secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi
perubahan
yang
dibutuhkan oleh unit kerjanya secara
tepat. Memberikan solusi efektif terhadap
masalah yang ditimbulkan oleh adanya
perubahan.
3.1. Membandingkan
berbagai
alternatif
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.
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.
Mengidentifikasi
potensi
kesalah-pahaman
yang
diakibatkan
adanya keragaman budaya yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif
dari konflik atau potensi konflik.
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Psikologi, Kesehatan masyarakat, Teknologi Informatika atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Kependudukan Dan KB
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
Terkendalinya jumlah pertumbuhan Penduduk
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√

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
Jabatan Pengawas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan
dan pergerakan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan
kerja untuk
kondisi; Mengajak orang lain untuk
bertindak sesuai
bertindak sesuai etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
etika organisasi
konsisten dalam setiap situasi, pada unit
kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan
informasi
yang
dapat
dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang
menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk
partisipatif dan
mendukung sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi secara
untuk
meningkatkan
hubungan
formal dan informal;
profesional;
Bersedia
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
mendengarkan orang
menangkap
dan
menginterpretasikan
lain,
pesan-pesan dari orang lain, serta
menginterpretasi kan
memberikan respon yang sesuai;
pesan dengan respon 2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
yang sesuai, mampu
naskah, laporan dll sesuai arahan
menyusun materi
pimpinan.
presentasi, pidato,
naskah, laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari
kerja pribadi yang
standar kerja yang ditetapkan organisasi;
lebih tinggi dari
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan, mencari,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
mencoba metode
unit kerjanya untuk mencoba menerapkan
alternatif untuk
metode kerja yang lebih efektif yang sudah
peningkatan kinerja
dilakukannya.
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mensupervisi/
mengerjakan
tugas-tugas
mengawasi/
pemerintahan/pelayanan publik, mampu
menyelia dan
menyelia dan menjelaskan secara obyektif
menjelaskan proses
bila ada yang mempertanyakan kebijakan
pelaksanaan tugas
yang diambil;
tugas pemerintahan/ 2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelayanan publik
mengenali
kebutuhan
pemangku
secara transparan
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan contoh
dan penjelasan cara
melaksanakan suatu
pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Administrasi, Pemerintah, Teknik Informatika, manajemen
Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Kependudukan Dan KB
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Keakuratan Data program kependudukan dan keluarga berencana
berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM)
2. Jumlah Penyuluhan Pengendalian Penduduk
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Keluarga Berencana
Jabatan Pengawas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan
kerja untuk
kondisi; Mengajak orang lain untuk
bertindak sesuai
bertindak sesuai etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
etika organisasi
konsisten dalam setiap situasi, pada unit
kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan
informasi
yang
dapat
dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang
menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk
partisipatif dan
mendukung sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi secara
untuk
meningkatkan
hubungan
formal dan informal;
profesional;
Bersedia
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
mendengarkan orang
menangkap
dan
menginterpretasikan
lain,
pesan-pesan dari orang lain, serta
menginterpretasi kan
memberikan respon yang sesuai;
pesan dengan respon 2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
yang sesuai, mampu
naskah, laporan dll sesuai arahan
menyusun materi
pimpinan.
presentasi, pidato,
naskah, laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari
kerja pribadi yang
standar kerja yang ditetapkan organisasi;
lebih tinggi dari
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan, mencari,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
mencoba metode
unit kerjanya untuk mencoba menerapkan
alternatif untuk
metode kerja yang lebih efektif yang sudah
peningkatan kinerja
dilakukannya.
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mensupervisi/
mengerjakan
tugas-tugas
mengawasi/
pemerintahan/pelayanan publik, mampu
menyelia dan
menyelia dan menjelaskan secara obyektif
menjelaskan proses
bila ada yang mempertanyakan kebijakan
pelaksanaan tugas
yang diambil;
tugas pemerintahan/ 2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelayanan publik
mengenali
kebutuhan
pemangku
secara transparan
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan contoh
dan penjelasan cara
melaksanakan suatu
pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Psikologi, Kesehatan Masyarakat, Sosiologi, Kebijakan Publik, atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Keakuratan pengembangan jaringan fasilitas pelayanan Keluarga
Berencana di Rumah Sakit Pemerintah Daerah dan Swasta
2. keakuratan data pelaksanaan pelayanan peserta Keluarga
Berencana
2. Ketepatan dan keakuratan penyusunan data perkiraan sasaran
pelayanan Keluarga Berencana, sasaran peningkatan partisipasi
pria, sasaran perencanaan kehamilan dan sasaran kebutuhan
keluarga berencana yang belum terpenuhi (unmet need)
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
Jabatan Pengawas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JABATAN PENGAWAS
III. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan kebijakan teknis
di bidang ketahanan dan kesejahteraan
keluarga.
IV.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan
kerja untuk
kondisi; Mengajak orang lain untuk
bertindak sesuai
bertindak sesuai etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
etika organisasi
konsisten dalam setiap situasi, pada unit
kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan
informasi
yang
dapat
dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang
menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk
partisipatif dan
mendukung sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi secara
untuk
meningkatkan
hubungan
formal dan informal;
profesional;
Bersedia
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
mendengarkan orang
menangkap
dan
menginterpretasikan
lain,
pesan-pesan dari orang lain, serta
menginterpretasi kan
memberikan respon yang sesuai;
pesan dengan respon 2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
yang sesuai, mampu
naskah, laporan dll sesuai arahan
menyusun materi
pimpinan.
presentasi, pidato,
naskah, laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari
kerja pribadi yang
standar kerja yang ditetapkan organisasi;
lebih tinggi dari
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan, mencari,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
mencoba metode
unit kerjanya untuk mencoba menerapkan
alternatif untuk
metode kerja yang lebih efektif yang sudah
peningkatan kinerja
dilakukannya.
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mensupervisi/
mengerjakan
tugas-tugas
mengawasi/
pemerintahan/pelayanan publik, mampu
menyelia dan
menyelia dan menjelaskan secara obyektif
menjelaskan proses
bila ada yang mempertanyakan kebijakan
pelaksanaan tugas
yang diambil;
tugas pemerintahan/ 2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelayanan publik
mengenali
kebutuhan
pemangku
secara transparan
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan contoh
dan penjelasan cara
melaksanakan suatu
pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Sosial, Politik, Psikologi masyarakat, Sosiologi, Kebijakan Publik, atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Prosentase Pembinaan Petugas
Lapangan
Keluarga
Berencana ( PLKB)
2. Prosentase
Pengembangan
Usaha
Peningkatan
Pendapatan
Keluarga
Sejahtera (UPPKS)
3. Prosentase Penembuhkembangan Pusat
informasi
dan
Konsultasi (PIK) remaja dan mahasiswa
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J.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

: Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

:
:
:

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan

Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di Bidang
administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarakan asas otonomi
dan tugas pembantu.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
4
Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
situasi
kerja
yang
mendorong
seluruh
pemangku
mendorong kepatuhan
kepentingan mematuhi nilai, norma,
pada nilai, norma, dan
dan etika organisasi dalam segala
etika organisasi
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.
2. Kerjasama
4
Membangun
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen tim, sinergi
di lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi
kepentingan
yang
berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta
sinergi
dalam
rangka
pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan
sistem
yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan/ semangat
untuk
memastikan
tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
3. Komunikasi
4
Mampu
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi
mengemukakan
penting hasil diskusi dengan pihak
pemikiran
multi
lain untuk mendapatkan pemahaman
dimensi secara lisan
yang sama; Berbagi informasi dengan
dan tertulis untuk
pemangku kepentingan untuk tujuan
mendorong
meningkatkan
kinerja
secara
kesepakatan dengan
keseluruhan;
tujuan meningkatkan 4.2. Menuangkan pemikiran/konsep yang
kinerja
secara
multidimensi dalam bentuk tulisan
keseluruhan
formal;
4.3. Menyampaikan
informasi
secara
persuasif
untuk
mendorong
pemangku kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama dengan
tujuan meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.
4. Orientasi pada hasil
4
Mendorong unit kerja 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat
mencapai target yang
instansi untuk mencapai kinerja yang
ditetapkan
atau
melebihi target yang ditetapkan;
melebihi hasil kerja 4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil
sebelumnya
kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya bersama antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target organisasi.
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5 Pelayanan Publik

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, objektif,
dan profesional

6 Pengembangan diri
dan orang lain

4

Menyusun
program
pengembangan jangka
panjang dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola Perubahan

4

Memimpin perubahan
pada unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah
yang
mengandung
risiko
tinggi, mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan; mitigasi
risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan
secara
konstruktif dan kreatif
untuk meningkatkan
efektifitas organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa
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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
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.
4.1. Menyusun program pengembangan
jangka
panjang
bersama-sama
dengan
bawahan,
termasuk
didalamnya
penetapan
tujuan,
bimbingan,
penugasan
dan
pengalaman
lainnya,
serta
mengalokasikan
waktu
untuk
mengikuti pelatihan/ pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan
orang-orang
disekitarnya
secara
konsisten,
melakukan kaderisasi untuk posisiposisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih
siap dalam menghadapi perubahan
termasuk memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;
4.2. Memastikan
perubahan
sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala;
4.3. Memimpin
dan
memastikan
penerapan
program-program
perubahan selaras antar unit kerja.
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).
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.
III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana ( S1 )
Bidang Hukum, Pemerintahan, Kependudukan, Sosial dan Politik,
Manajemen, Kebijakan Publik atau bidang lain yang relevan dengan
tugas Jabatan
1.Diklat Kepemimpinan Tingkat II
√
1. Pengadaan Barang/ Jasa
√
2. Pengelolaan Keuangan Daerah
√
3. Manajemen Kepegawaian
√
4. Bimbingan Teknis Pendaftaran
√
Penduduk
a. memiliki
pengalaman
jabatan
dalam bidang tugas yang terkait
dengan
jabatan
yang
akan
diduduki secara kumulatif paling
kurang selama 5 (lima) tahun;
b. sedang atau pernah menduduki
Jabatan
Administrator
atau
Jabatan Fungsional jenjang Ahli
Madya paling singkat 2 (dua)
tahun
Pembina Tingkat I ( IV/b)
Terlaksananya urusan pemerintahan bidang
kependudukan dan pencatatan sipil dengan baik.
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√

√

administrasi

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Jabatan Administrator
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

JABATAN ADMINISTRATOR
IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
II STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin
memastikan,
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
menanamkan
dan etika organisasi dalam segala situasi
keyakinan bersama
dan kondisi;
agar anggota yang 3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
dipimpin bertindak
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
sesuai nilai, norma,
bertindak selaras dengan nilai, norma,
dan
etika
dan etika organisasi dalam segala situasi
organisasi,
dalam
dan kondisi;
lingkup formal
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap penerapan sikap integritas di
dalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerjasama
3
Efektif membangun 3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota
tim
kerja
untuk
tim, membentuk tim
yang tepat,
peningkatan kinerja
mengantisipasi kemungkinan hambatan,
organisasi
dan mencari solusi yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan
usulan-usulan anggota tim/kelompok,
bernegosiasi secara efektif untuk upaya
penyelesaikan pekerjaan yang menjadi
target kinerja kelompok dan/atau unit
kerja;
3.3. Membangun
aliansi
dengan
para
pemangku kepentingan dalam rangka
mendukung penyelesaian target kerja
kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan suatu informasi yang
secara
asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian
terampil
dan kondisi yang tepat, sehingga dapat
berkomunikasi
dipahami dan diterima oleh pihak lain;
lisan/ tertulis untuk 3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
menyampaikan
sensitif sehingga lebih mudah dipahami
informasi
yang
dan diterima orang lain;
sensitif/
rumit/ 3.3. Membuat laporan tahunan/periodik/
kompleks
naskah/dokumen/proposal
yang
kompleks; Membuat surat resmi yang
sistematis
dan
tidak menimbulkan
pemahaman yang berbeda; membuat
proposal yang rinci dan lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan target 3.1. Menetapkan target kinerja unit yang
hasil
kerja
yang
lebih tinggi dari target yang ditetapkan
menantang
bagi
organisasi;
unit kerja, memberi 3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
apresiasi
dan
mendorong
pencapaian
hasil
unit
teguran
untuk
kerjanya;
mendorong kinerja
3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
efektif dan efisien untuk mencapai target
kerja unitnya.
5 Pelayanan Publik
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh
memanfaatkan
dan hubungan/kekuatan kelompok yang
kekuatan kelompok
sedang berjalan di organisasi (aliansi
serta memperbaiki
atau
persaingan),
dan
dampaknya
standar pelayanan
terhadap unit kerja untuk menjalankan
publik di lingkup
tugas pemerintahan secara profesional
unit kerja
dan netral, tidak memihak;
3.2. Menggunakan
keterampilan
dan
pemahaman lintas organisasi untuk
secara efektif memfasilitasi kebutuhan
kelompok yang lebih besar dengan caracara 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.
I
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6 Pengembangan
diri dan orang lain

3

Memberikan umpan
balik, membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu
orang
lain
mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan
secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai alternatif,
menyeimbangkan
risiko keberhasilan
dalam implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan prioritas kerja secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi
perubahan
yang
dibutuhkan oleh unit kerjanya secara
tepat. Memberikan solusi efektif terhadap
masalah yang ditimbulkan oleh adanya
perubahan.
3.1. Membandingkan
berbagai
alternatif
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.
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.
Mengidentifikasi
potensi
kesalah-pahaman
yang
diakibatkan
adanya keragaman budaya yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif
dari konflik atau potensi konflik.
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S1)/ Diploma IV (D.IV)
Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu
manajemen, Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas
Jabatan.
1. Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Bimtek Pejabat barang / jasa
√
2. Bimtek SDM
√
3. Bimtek Manajemen Keseketariatan
√
memiliki pengalaman pada Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun
atau Jabatan Fungsional yang
setingkat dengan Jabatan Pengawas
sesuai dengan bidang tugas jabatan
yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
3. Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang
disusun sesuai ketentuan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Jabatan Pengawas
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
JABATAN PENGAWAS

I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, perencanaan
anggaran pembiyaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan,
evaluasi serta pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil.

II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

2. Kerjasama

3. Komunikasi

2

2

Diskripsi
Mampu
mengingatkan,
mengajak
rekan
kerja
untuk
bertindak
sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi

Menumbuhkan tim
kerja
yang
partisipatif
dan
efektif

Aktif menjalankan
komunikasi secara
formal
dan
informal;

5 Pelayanan
Publik

2

2

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;

2.3.

Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.

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.

2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal untuk
meningkatkan hubungan profesional;
2.2.

Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;

2.3.

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

Berupaya
meningkatkan hasil
kerja pribadi yang
lebih tinggi dari
standar
yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode
alternatif
untuk peningkatan
kinerja

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 kerjanya;

2.3.

Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.

Mampu
mensupervisi/meng
awasi/menyelia dan
menjelaskan proses
pelaksanaan tugas
tugas
pemerintahan/
pelayanan
publik
secara transparan

2.1.

Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mampu menyelia dan menjelaskan secara
obyektif bila ada yang mempertanyakan
kebijakan yang diambil;
Secara aktif mencari informasi untuk
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
publik secara cepat dan tanggap;

Bersedia
mendengarkan
orang
lain,
menginterpretasika
n pesan dengan
respon yang sesuai,
mampu menyusun
materi presentasi,
pidato,
naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
hasil

Indikator Kompetensi

2.2.
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2.3.

6 Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan
dengan
memberikan contoh
dan penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

2.1.

2.2.
2.3.

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti
perubahan

2.1.

2.2.
2.3.
8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah
secara
mendalam

2.1.
2.2.
2.3.

B Sosial Kultural
9. Perekat
Bangsa

2

Aktif
mengembangkan
sikap
saling
menghargai,
menekankan
persamaan
dan
persatuan

2.1.
2.2.
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.
Meningkatkan kemampuan bawahan dengan
memberikan contoh, instruksi, penjelasan
dan petunjuk praktis yang jelas kepada
bawahan
dalam
menyelesaikan
suatu
pekerjaan;
Membantu bawahan untuk mempelajari
proses, program atau sistem baru;
Menggunakan metode lain untuk meyakinkan
bahwa orang lain telah memahami penjelasan
atau pengarahan.
Menyesuaikan cara kerja lama dengan
menerapkan metode/proses baru selaras
dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan
orang lain;
Mengembangkan kemampuan diri untuk
menghadapi perubahan;
Cepat
dan
tanggap
dalam
menerima
perubahan.
Melakukan
analisis
secara
mendalam
terhadap informasi yang tersedia dalam
upaya mencari solusi;
Mempertimbangkan berbagai alternatif yang
ada sebelum membuat kesimpulan;
Membuat keputusan operasional berdasarkan
kesimpulan dari berbagai sumber informasi
sesuai dengan pedoman yang ada.
Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli
akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai
perbedaan;
Membangun hubungan baik antar individu
dalam organisasi, mitra kerja, pemangku
kepentingan;
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D3)
Analis keuangan, analis komputer, manajamen atau bidang lain
yang relevan dengan tugas Jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Perencanaan dan
√
Penganggaran
√
2. Pengelolaan Keuangan
√
Daerah
memiliki
pengalaman
dalam
√
Jabatan
Pelaksana
paling
singkat 4 (empat) tahun atau
Jabatan
Fungsional
yang
setingkat
dengan
Jabatan
Pelaksana sesuai dengan bidang
tugas
Jabatan
yang
akan
diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan
dan
Keakuratan
penyusunan
dokumen
perencanaan kegiatan dan anggaran
2. Ketepatan dan Keakuratan penyusunan dokumen pelaporan
pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan
I.

:
:
:
:

IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Jabatan Pengawas
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
JABATAN PENGAWAS

Melaksanakan urusan surat menyurat , ekspedisi, arsip, perlengkapan,
rumah tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan
pelayanan administrasi kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu mengingatkan, 2.1
Mengingatkan rekan kerja untuk
mengajak rekan kerja
bertindak sesuai dengan nilai,
untuk bertindak sesuai
norma, dan etika organisasi
nilai, norma, dan etika
dalam segala situasi dan kondisi;
organisasi
Mengajak orang lain untuk
bertindak sesuai etika dan kode
etik;
2.2
Menerapkan
norma-norma
secara konsisten dalam setiap
situasi,
pada
unit
kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3
Memberikan
informasi
yang
dapat dipercaya sesuai dengan
etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
tim 2.1
Membantu orang lain dalam
kerja yang partisipatif
menyelesaikan
tugas-tugas
dan efektif
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. Komunikasi
2
Aktif
menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi
komunikasi
secara
informal untuk meningkatkan
formal dan informal;
hubungan profesional;
Bersedia mendengarkan
2.2. Mendengarkan pihak lain secara
orang
lain,
aktif;
menangkap
dan
menginterpretasikan
menginterpretasikan
pesanpesan dengan respon
pesan dari orang lain, serta
yang sesuai, mampu
memberikan respon yang sesuai;
menyusun
materi
2.3. Membuat
materi
presentasi,
presentasi,
pidato,
pidato, draft naskah, laporan dll
naskah, laporan, dll
sesuai arahan pimpinan.
4. Orientasi pada hasil
2
Berupaya meningkatkan 2.1. Menetapkan dan
berupaya
hasil kerja pribadi yang
mencapai standar kerja pribadi
lebih tinggi dari standar
yang lebih tinggi dari standar
yang
ditetapkan,
kerja yang ditetapkan organisasi;
mencari,
mencoba 2.2. Mencari, mencoba metode kerja
metode alternatif untuk
alternatif untuk meningkatkan
peningkatan kinerja
hasil kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orangorang di unit kerjanya untuk
mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang
sudah dilakukannya.
5 Pelayanan Publik
2
Mampu
2.1
Menunjukan sikap yakin dalam
mensupervisi/mengawa
mengerjakan
tugas-tugas
si/menyelia
dan
pemerintahan/pelayanan publik,
menjelaskan
proses
mampu
menyelia
dan
pelaksanaan
tugas
menjelaskan secara obyektif bila
tugas
pemerintahan/
ada
yang
mempertanyakan
pelayanan publik secara
kebijakan yang diambil;
transparan
2.2
Secara aktif mencari informasi
untuk
mengenali
kebutuhan
pemangku
kepentingan
agar
dapat menjalankan pelaksanaan
tugas
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan
publik secara cepat dan tanggap;
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2.3

6 Pengembangan diri dan
orang lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan
dengan
memberikan
contoh dan penjelasan
cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

2.1.

2.2.
2.3.

7. Mengelola Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti perubahan

2.1.

2.2.
2.3.
8. Pengambilan Keputusan

2

Menganalisis
masalah
secara mendalam

2.1

2.2
2.3

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

2

Aktif
mengembangkan
sikap
saling
menghargai,
menekankan persamaan
dan persatuan

2.1

2.2

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.
Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan memberikan
contoh, instruksi, penjelasan dan
petunjuk praktis yang jelas
kepada
bawahan
dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan;
Membantu
bawahan
untuk
mempelajari proses, program
atau sistem baru;
Menggunakan metode lain untuk
meyakinkan bahwa orang lain
telah memahami penjelasan atau
pengarahan.
Menyesuaikan cara kerja lama
dengan
menerapkan
metode/proses
baru
selaras
dengan ketentuan yang berlaku
tanpa arahan orang lain;
Mengembangkan
kemampuan
diri
untuk
menghadapi
perubahan;
Cepat
dan
tanggap
dalam
menerima perubahan.
Melakukan
analisis
secara
mendalam terhadap informasi
yang tersedia dalam upaya
mencari solusi;
Mempertimbangkan
berbagai
alternatif yang ada sebelum
membuat kesimpulan;
Membuat keputusan operasional
berdasarkan kesimpulan dari
berbagai
sumber
informasi
sesuai dengan pedoman yang
ada.
Menampilkan sikap dan perilaku
yang peduli akan nilai-nilai
keberagaman dan menghargai
perbedaan;
Membangun
hubungan
baik
antar individu dalam organisasi,
mitra
kerja,
pemangku
kepentingan;
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak Penting
Perlu

Diploma III (D3)
Analis keuangan, analis komputer, manajamen atau bidang lain
yang relevan dengan tugas Jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1 Diklat Manajemen Kepegawaian
√
2. Diklat Administrasi Kepegawaian
√
3. Diklat Tata Naskah Dinas
√
4. Diklat Keprotokolan
√
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3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

memiliki pengalaman dalam Jabatan
Pelaksana paling singkat 4 (empat)
tahun atau Jabatan Fungsional yang
setingkat dengan Jabatan Pelaksana
sesuai dengan bidang tugas Jabatan
yang akan diduduki

√

Penata (III/c)
Kelengkapan dan kerapian pengelolaan administrasi kepegawaian,
persuratan, arsip, perlengkapan dan rumah tangga serta
ketatalaksanaan perjalanan dinas
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Jabatan Administrator
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
JABATAN ADMINISTRATOR

I

IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan

II STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas

Melaksanakan Perumusan Kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di
bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

3

Mampu memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama
agar
anggota
yang
dipimpin
bertindak
sesuai nilai, norma,
dan etika organisasi,
dalam lingkup formal

2. Kerjasama

3

Efektif
membangun
tim
kerja
untuk
peningkatan
kinerja
organisasi

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi secara
asertif,
terampil
berkomunikasi lisan/
tertulis
untuk
menyampaikan
informasi
yang
sensitif/
rumit/
kompleks

4. Orientasi pada hasil

3

Menetapkan
target
kerja yang menantang
bagi
unit
kerja,
memberi apresiasi dan
teguran
untuk
mendorong kinerja

5 Pelayanan Publik

3

Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok
serta
memperbaiki
standar
pelayanan
publik di lingkup unit
kerja

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
dan teguranbagi 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.
3.1. Melihat
kekuatan/kelemahan
anggota tim, membentuk tim yang
tepat,
mengantisipasi
kemungkinan
hambatan,
dan
mencari solusi yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan
keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok,
bernegosiasi secara efektif untuk
upaya penyelesaikan pekerjaan
yang
menjadi
target
kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para
pemangku
kepentingan
dalam
rangka mendukung penyelesaian
target kerja kelompok.
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/proposal yang
kompleks; Membuat surat resmi
yang
sistematis
dan
tidak
menimbulkan pemahaman yang
berbeda; membuat proposal yang
rinci dan lengkap.
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.
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;
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3.2

3.3

6 Pengembangan diri dan
orang lain

3

Memberikan
umpan
balik, membimbing

3.1.

3.2.

3.3.

7. Mengelola Perubahan

3

Membantu orang lain
mengikuti perubahan,
mengantisipasi
perubahan
secara
tepat

3.1.
3.2.
3.3.

8. Pengambilan Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam implementasi

3.1.
3.2.

3.3.

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

3

Mempromosikan,
engembangkan sikap
toleransi
dan
persatuan
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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;
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.
Memberikan
tugas-tugas
yang
menantang pada bawahan sebagai
media
belajar
untuk
mengembangkan kemampuannya;
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;
Mendorong
kepercayaan
diri
bawahan;
memberikan
kepercayaan penuh pada bawahan
untuk mengerjakan tugas dengan
caranya
sendiri;
memberi
kesempatan
dan
membantu
bawahan menemukan peluang
untuk berkembang.
Membantu orang lain dalam
melakukan perubahan;
Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang
jika
diperlukan;
Mengantisipasi perubahan yang
dibutuhkan oleh unit kerjanya
secara tepat. Memberikan solusi
efektif terhadap masalah yang
ditimbulkan
oleh
adanya
perubahan.
Membandingkan
berbagai
alternatif
tindakan
dan
implikasinya;
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;
Menyeimbangkan
antara
kemungkinan
risiko
dan
keberhasilan
dalam
implementasinya.

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.
Mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya
keragaman budaya yang ada;
3.3 Menjadi
mediator
untuk
menyelesaikan
konflik
atau
mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S1)/ Diploma IV (D.IV)
Bidang Hukum, Pemerintahan, Kependudukan, Sosial dan Politik,
Manajemen, Kebijakan Publik atau bidang lain yang relevan
dengan tugas Jabatan.
1. Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Bimtek Pejabat barang / jasa
√
2. Bimtek Petugas register
√
pencatatan sipil
memiliki pengalaman pada Jabatan
Pengawas paling singkat 3 (tiga)
tahun atau Jabatan Fungsional
yang setingkat dengan Jabatan
Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki

√

Pembina (IV/a)
1. Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk
2. Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
3. Dokumen hasil pelayanan pendaftaran penduduk
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Identitas Penduduk
Jabatan Pengawas
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

JABATAN PENGAWAS
IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan identitas
penduduk.
II.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1
Mengingatkan rekan kerja untuk
mengingatkan,
bertindak sesuai dengan nilai,
mengajak rekan kerja
norma, dan etika organisasi
untuk
bertindak
dalam segala situasi dan kondisi;
sesuai nilai, norma,
Mengajak orang lain untuk
dan etika organisasi
bertindak sesuai etika dan kode
etik;
2.2
Menerapkan norma-norma secara
konsisten dalam setiap situasi,
pada
unit
kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3
Memberikan
informasi
yang
dapat dipercaya sesuai dengan
etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
tim 2.1
Membantu orang lain dalam
kerja yang partisipatif
menyelesaikan
tugas-tugas
dan efektif
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. Komunikasi
2
Aktif
menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi
komunikasi
secara
informal untuk meningkatkan
formal dan informal;
hubungan profesional;
Bersedia
2.2. Mendengarkan pihak lain secara
mendengarkan orang
aktif;
menangkap
dan
lain,
menginterpretasikan pesan-pesan
menginterpretasikan
dari
orang
lain,
serta
pesan dengan respon
memberikan respon yang sesuai;
yang sesuai, mampu
2.3. Membuat
materi
presentasi,
menyusun
materi
pidato, draft naskah, laporan dll
presentasi,
pidato,
sesuai arahan pimpinan.
naskah, laporan, dll
4. Orientasi pada hasil
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya
meningkatkan
hasil
mencapai standar kerja pribadi
kerja pribadi yang
yang lebih tinggi dari standar
lebih
tinggi
dari
kerja yang ditetapkan organisasi;
standar
yang 2.2. Mencari, mencoba metode kerja
ditetapkan, mencari,
alternatif untuk meningkatkan
mencoba
metode
hasil kerjanya;
alternatif
untuk
2.3. Memberi contoh kepada orangpeningkatan kinerja
orang di unit kerjanya untuk
mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang
sudah dilakukannya.
5 Pelayanan Publik
2
Mampu
2.1
Menunjukan sikap yakin dalam
mensupervisi/menga
mengerjakan
tugas-tugas
wasi/menyelia
dan
pemerintahan/pelayanan publik,
menjelaskan
proses
mampu
menyelia
dan
pelaksanaan
tugas
menjelaskan secara obyektif bila
tugas pemerintahan/
ada
yang
mempertanyakan
pelayanan
publik
kebijakan yang diambil;
secara transparan
2.2
Secara aktif mencari informasi
untuk
mengenali
kebutuhan
pemangku
kepentingan
agar
dapat menjalankan pelaksanaan
tugas
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan
publik secara cepat dan tanggap;
I.
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2.3

6 Pengembangan diri dan
orang lain

2

Meningkatkan
kemampuan bawahan
dengan memberikan
contoh
dan
penjelasan
cara
melaksanakan suatu
pekerjaan

2.1.

2.2.
2.3.

7. Mengelola Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti perubahan

2.1.

2.2.
2.3.
8. Pengambilan Keputusan

2

Menganalisis masalah
secara mendalam

2.1

2.2
2.3

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

2

Aktif
mengembangkan
sikap
saling
menghargai,
menekankan
persamaan
dan
persatuan

2.1

2.2

2.3

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

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.
Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan memberikan
contoh, instruksi, penjelasan dan
petunjuk praktis yang jelas
kepada
bawahan
dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan;
Membantu
bawahan
untuk
mempelajari
proses,
program
atau sistem baru;
Menggunakan metode lain untuk
meyakinkan bahwa orang lain
telah memahami penjelasan atau
pengarahan.
Menyesuaikan cara kerja lama
dengan
menerapkan
metode/proses
baru
selaras
dengan ketentuan yang berlaku
tanpa arahan orang lain;
Mengembangkan
kemampuan
diri
untuk
menghadapi
perubahan;
Cepat
dan
tanggap
dalam
menerima perubahan.
Melakukan
analisis
secara
mendalam terhadap informasi
yang
tersedia dalam upaya
mencari solusi;
Mempertimbangkan
berbagai
alternatif yang ada sebelum
membuat kesimpulan;
Membuat keputusan operasional
berdasarkan kesimpulan dari
berbagai sumber informasi sesuai
dengan pedoman yang ada.
Menampilkan sikap dan perilaku
yang peduli akan nilai-nilai
keberagaman dan menghargai
perbedaan;
Membangun
hubungan
baik
antar individu dalam organisasi,
mitra
kerja,
pemangku
kepentingan;
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

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D3)/ Sarjana (S1)
Bidang Hukum, Pemerintahan, Kependudukan, Sosial dan
Politik, Manajemen, Kebijakan Publik atau bidang lain yang
relevan dengan tugas Jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Bimbingan
Teknis
Pendaftaran
√
Penduduk
memiliki pengalaman dalam
Jabatan Pelaksana paling singkat 4
(empat) tahun atau Jabatan
Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan
diduduki
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√

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Penata (III/c)
1. keakuratan dukumen Nomor Induk Kependudukan (NIK)
untuk Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTPel)
2. melaksanakan pelayanan, pencetakan dan penerbitan Kartu
Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
3. jumlah penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda
Penduduk (KTP-el);
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pindah Datang dan pendataan Penduduk
Jabatan Pengawas
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

JABATAN PENGAWAS
IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datatang dan
pendataan penduduk
II.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1
Mengingatkan rekan kerja untuk
mengingatkan,
bertindak sesuai dengan nilai,
mengajak
rekan
norma, dan etika organisasi dalam
kerja
untuk
segala
situasi
dan
kondisi;
bertindak
sesuai
Mengajak
orang
lain
untuk
nilai, norma, dan
bertindak sesuai etika dan kode
etika organisasi
etik;
2.2
Menerapkan norma-norma secara
konsisten dalam setiap situasi,
pada unit kerja terkecil/kelompok
kerjanya;
2.3
Memberikan informasi yang dapat
dipercaya sesuai dengan etika
organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1
Membantu
orang
lain
dalam
kerja
yang
menyelesaikan tugas-tugas mereka
partisipatif
dan
untuk mendukung sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi
komunikasi secara
informal
untuk
meningkatkan
formal
dan
hubungan profesional;
informal;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara
Bersedia
aktif;
menangkap
dan
mendengarkan
menginterpretasikan pesan-pesan
orang
lain,
dari orang lain, serta memberikan
menginterpretasika
respon yang sesuai;
n pesan dengan
2.3. Membuat
materi
presentasi,
respon yang sesuai,
pidato, draft naskah, laporan dll
mampu menyusun
sesuai arahan pimpinan.
materi presentasi,
pidato,
naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada hasil
2
Berupaya
2.1. Menetapkan
dan
berupaya
meningkatkan hasil
mencapai standar kerja pribadi
kerja pribadi yang
yang lebih tinggi dari standar kerja
lebih tinggi dari
yang ditetapkan organisasi;
standar
yang 2.2. Mencari, mencoba metode kerja
ditetapkan,
alternatif untuk meningkatkan
mencari, mencoba
hasil kerjanya;
metode
alternatif
2.3. Memberi contoh kepada oranguntuk peningkatan
orang di unit kerjanya untuk
kinerja
mencoba menerapkan metode kerja
yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
5 Pelayanan Publik
2
Mampu
2.1
Menunjukan sikap yakin dalam
mensupervisi/meng
mengerjakan
tugas-tugas
awasi/menyelia dan
pemerintahan/pelayanan
publik,
menjelaskan proses
mampu menyelia dan menjelaskan
pelaksanaan tugas
secara obyektif bila ada yang
tugas
mempertanyakan kebijakan yang
pemerintahan/
diambil;
pelayanan
publik
2.2
Secara aktif mencari informasi
secara transparan
untuk
mengenali
kebutuhan
pemangku kepentingan agar dapat
menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan publik secara cepat dan
tanggap;
I.
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2.3

6 Pengembangan diri dan
orang lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan
dengan
memberikan contoh
dan penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

2.1.

2.2.
2.3.

7. Mengelola Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti
perubahan

2.1.

2.2.
2.3.
8. Pengambilan Keputusan

2

Menganalisis
masalah
secara
mendalam

2.1

2.2
2.3

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III.

2

Aktif
mengembangkan
sikap
saling
menghargai,
menekankan
persamaan
dan
persatuan

2.1

2.2
2.3

Mampu
mengenali
dan
memanfaatkan
kebiasaan,
tatacara, situasi tertentu sehingga
apa yang disampaikan menjadi
perhatian pemangku kepentingan
dalam hal penyelesaian tugastugas
pemerintahan,
pembangunan
dan
pelayanan
publik.
Meningkatkan
kemampuan
bawahan
dengan
memberikan
contoh, instruksi, penjelasan dan
petunjuk praktis yang jelas kepada
bawahan dalam menyelesaikan
suatu pekerjaan;
Membantu
bawahan
untuk
mempelajari proses, program atau
sistem baru;
Menggunakan metode lain untuk
meyakinkan bahwa orang lain
telah memahami penjelasan atau
pengarahan.
Menyesuaikan cara kerja lama
dengan
menerapkan
metode/proses
baru
selaras
dengan ketentuan yang berlaku
tanpa arahan orang lain;
Mengembangkan kemampuan diri
untuk menghadapi perubahan;
Cepat
dan
tanggap
dalam
menerima perubahan.
Melakukan
analisis
secara
mendalam terhadap informasi yang
tersedia dalam upaya mencari
solusi;
Mempertimbangkan
berbagai
alternatif
yang
ada
sebelum
membuat kesimpulan;
Membuat keputusan operasional
berdasarkan
kesimpulan
dari
berbagai sumber informasi sesuai
dengan pedoman yang ada.
Menampilkan sikap dan perilaku
yang
peduli
akan
nilai-nilai
keberagaman
dan
menghargai
perbedaan;
Membangun hubungan baik antar
individu dalam organisasi, mitra
kerja, pemangku kepentingan;
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

PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan

A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Bidang Hukum, Pemerintahan, Kependudukan, Sosial dan
Politik, Manajemen, Kebijakan Publik atau bidang lain yang
relevan dengan tugas Jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Bimbingan Teknis Pendaftaran
√
Penduduk dan pencatatan sipil
memiliki
pengalaman
dalam
Jabatan Pelaksana paling singkat 4
(empat)
tahun
atau
Jabatan
Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan
diduduki
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D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Penata TK I , III/b
1. keakuratan berkas pendaftaran penduduk Warga Negara
Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga
Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA)
dan Warga Negara Asing (WNA)
2. melaksanakan
pendaftaran
dan
pencatatan
mutasi
penduduk dengan menerima, meneliti dan merekap laporan
pindah datang penduduk dari masing-masing Kecamatan
untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk;
3. Dokumen penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang
(SKPD) dan Surat Keterangan Pindah (SKP)
4. Data Kependudukan data datang, pindah, lahir, mati
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Jabatan Administrator
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
JABATAN ADMINISTRATOR

I

IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan

II STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas

Melaksanakan Perumusan Kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di
bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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
dan teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

Efektif membangun
tim
kerja
untuk
peningkatan kinerja
organisasi

3.1. Melihat
kekuatan/kelemahan
anggota tim, membentuk tim yang
tepat,
mengantisipasi
kemungkinan
hambatan,
dan
mencari solusi yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan
keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok,
bernegosiasi secara efektif untuk
upaya penyelesaikan pekerjaan
yang
menjadi
target
kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para
pemangku
kepentingan
dalam
rangka mendukung penyelesaian
target kerja kelompok.

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara
asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/ tertulis untuk
menyampaikan
informasi
yang
sensitif/
rumit/
kompleks

3.1

3.2

3.3

4. Orientasi pada hasil

3

Menetapkan target
kerja
yang
menantang
bagi
unit kerja, memberi
apresiasi
dan
teguran
untuk
mendorong kinerja
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Menyampaikan suatu informasi
yang sensitif/rumit dengan cara
penyampaian dan kondisi yang
tepat, sehingga dapat dipahami
dan diterima oleh pihak lain;
Menyederhanakan
topik
yang
rumit dan sensitif sehingga lebih
mudah dipahami dan diterima
orang lain;
Membuat
laporan
tahunan/periodik/
naskah/dokumen/proposal
yang
kompleks; Membuat surat resmi
yang
sistematis
dan
tidak
menimbulkan pemahaman yang
berbeda; membuat proposal yang
rinci dan lengkap.

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.

5 Pelayanan Publik

3

Mampu
memanfaatkan
kekuatan kelompok
serta memperbaiki
standar pelayanan
publik di lingkup
unit kerja

3.1

3.2

3.3

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;
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;
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.

6 Pengembangan diri dan
orang lain

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 berkembang.

7. Mengelola Perubahan

3

Membantu
orang
lain
mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan
secara
tepat

3.1. Membantu
orang
lain
dalam
melakukan perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang
jika
diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang
dibutuhkan oleh unit kerjanya
secara tepat. Memberikan solusi
efektif terhadap masalah yang
ditimbulkan
oleh
adanya
perubahan.

8. Pengambilan Keputusan

3

Membandingkan
berbagai alternatif,
menyeimbangkan
risiko keberhasilan
dalam implementasi

3.1. Membandingkan
berbagai
alternatif
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.
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B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

3

Mempromosikan,
engembangkan
sikap toleransi dan
persatuan

3.1

3.2

3.3

III.

Mempromosikan sikap menghargai
perbedaan di antara orang-orang
yang mendorong toleransi dan
keterbukaan;
Melakukan pemetaan sosial di
masyarakat
sehingga
dapat
memberikan respon yang sesuai
dengan budaya yang berlaku.
Mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya
keragaman budaya yang ada;
Menjadi
mediator
untuk
menyelesaikan
konflik
atau
mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan

A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S1)/ Diploma IV (D.IV)
Bidang Hukum, Pemerintahan, Kependudukan, Sosial dan
Politik, Manajemen, Kebijakan Publik atau bidang lain yang
relevan dengan tugas Jabatan atau bidang lain yang relevan
dengan tugas Jabatan.
1. Diklat kepemimpinan Tingkat III
√
1. Bimtek Pejabat barang / jasa
√
2. Bimtek Petugas register
√
pencatatn sipil
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan Pengawas paling singkat 3
(tiga)
tahun
atau
Jabatan
Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan
bidang tugas jabatan yang akan
diduduki

√

Pembina (IV/a)
1. Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil
2. Prosentase pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan
sipil
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian
Jabatan Pengawas
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

JABATAN PENGAWAS
IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran
dan kematian.
II.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1
Mengingatkan rekan kerja untuk
mengingatkan,
bertindak sesuai dengan nilai,
mengajak
rekan
norma, dan etika organisasi dalam
kerja
untuk
segala
situasi
dan
kondisi;
bertindak
sesuai
Mengajak
orang
lain
untuk
nilai, norma, dan
bertindak sesuai etika dan kode
etika organisasi
etik;
2.2
Menerapkan norma-norma secara
konsisten dalam setiap situasi,
pada unit kerja terkecil/kelompok
kerjanya;
2.3
Memberikan informasi yang dapat
dipercaya sesuai dengan etika
organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1
Membantu
orang
lain
dalam
kerja
yang
menyelesaikan tugas-tugas mereka
partisipatif
dan
untuk mendukung sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi
komunikasi secara
informal
untuk
meningkatkan
formal
dan
hubungan profesional;
informal;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara
Bersedia
aktif;
menangkap
dan
mendengarkan
menginterpretasikan pesan-pesan
orang
lain,
dari orang lain, serta memberikan
menginterpretasika
respon yang sesuai;
n pesan dengan
2.3. Membuat
materi
presentasi,
respon yang sesuai,
pidato, draft naskah, laporan dll
mampu menyusun
sesuai arahan pimpinan.
materi presentasi,
pidato,
naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada hasil
2
Berupaya
2.1. Menetapkan
dan
berupaya
meningkatkan hasil
mencapai standar kerja pribadi
kerja pribadi yang
yang lebih tinggi dari standar kerja
lebih tinggi dari
yang ditetapkan organisasi;
standar
yang 2.2. Mencari, mencoba metode kerja
ditetapkan,
alternatif untuk meningkatkan
mencari, mencoba
hasil kerjanya;
metode
alternatif
2.3. Memberi contoh kepada oranguntuk peningkatan
orang di unit kerjanya untuk
kinerja
mencoba menerapkan metode kerja
yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
5 Pelayanan Publik
2
Mampu
2.1
Menunjukan sikap yakin dalam
mensupervisi/meng
mengerjakan
tugas-tugas
awasi/menyelia dan
pemerintahan/pelayanan
publik,
menjelaskan proses
mampu menyelia dan menjelaskan
pelaksanaan tugas
secara obyektif bila ada yang
tugas
mempertanyakan kebijakan yang
pemerintahan/
diambil;
pelayanan
publik
2.2
Secara aktif mencari informasi
secara transparan
untuk
mengenali
kebutuhan
pemangku kepentingan agar dapat
menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan publik secara cepat dan
tanggap;
I.
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2.3

6 Pengembangan diri dan
orang lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan
dengan
memberikan contoh
dan penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

2.1.

2.2.
2.3.

7. Mengelola Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti
perubahan

2.1.

2.2.
2.3.
8. Pengambilan Keputusan

2

Menganalisis
masalah
secara
mendalam

2.1

2.2
2.3

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

2

Aktif
mengembangkan
sikap
saling
menghargai,
menekankan
persamaan
dan
persatuan

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

2.1

2.2
2.3

Mampu
mengenali
dan
memanfaatkan
kebiasaan,
tatacara, situasi tertentu sehingga
apa yang disampaikan menjadi
perhatian pemangku kepentingan
dalam hal penyelesaian tugastugas
pemerintahan,
pembangunan
dan
pelayanan
publik.
Meningkatkan
kemampuan
bawahan
dengan
memberikan
contoh, instruksi, penjelasan dan
petunjuk praktis yang jelas kepada
bawahan dalam menyelesaikan
suatu pekerjaan;
Membantu
bawahan
untuk
mempelajari proses, program atau
sistem baru;
Menggunakan metode lain untuk
meyakinkan bahwa orang lain
telah memahami penjelasan atau
pengarahan.
Menyesuaikan cara kerja lama
dengan
menerapkan
metode/proses
baru
selaras
dengan ketentuan yang berlaku
tanpa arahan orang lain;
Mengembangkan kemampuan diri
untuk menghadapi perubahan;
Cepat
dan
tanggap
dalam
menerima perubahan.
Melakukan
analisis
secara
mendalam terhadap informasi yang
tersedia dalam upaya mencari
solusi;
Mempertimbangkan
berbagai
alternatif
yang
ada
sebelum
membuat kesimpulan;
Membuat keputusan operasional
berdasarkan
kesimpulan
dari
berbagai sumber informasi sesuai
dengan pedoman yang ada.
Menampilkan sikap dan perilaku
yang
peduli
akan
nilai-nilai
keberagaman
dan
menghargai
perbedaan;
Membangun hubungan baik antar
individu dalam organisasi, mitra
kerja, pemangku kepentingan;
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
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Bidang Hukum, Pemerintahan, Kependudukan, Sosial dan
Politik, Manajemen, Kebijakan Publik atau bidang lain yang
relevan dengan tugas Jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Teknis Pencatatan Sipil
√

memiliki
pengalaman
dalam
√
Jabatan Pelaksana paling singkat 4
(empat)
tahun
atau
Jabatan
Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan
diduduki
Penata (III/C)
1. keakuratan data penerbitan akte kelahiran dan akte
kematian
2. Jumlah penerbitan akte kelahiran, kutipan kedua akte
kelahiran dan akte kematian
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Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

I.

IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan

II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas

Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan
Pewarganegaraan
Jabatan Pengawas
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
JABATAN PENGAWAS
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan
perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan
anak dan perubahan status kewarganegaraan.
Level

Diskripsi

2

Mampu
mengingatkan,
mengajak
rekan
kerja
untuk
bertindak
sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi

Indikator Kompetensi
2.1

2.2

2.3
2. Kerjasama

2

Menumbuhkan tim
kerja
yang
partisipatif
dan
efektif

2.1.
2.2.

2.3.
3. Komunikasi

4. Orientasi pada hasil

5 Pelayanan Publik

2

2

2

Aktif menjalankan
komunikasi secara
formal
dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang
lain,
menginterpretasika
n pesan dengan
respon yang sesuai,
mampu menyusun
materi presentasi,
pidato,
naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan hasil
kerja pribadi yang
lebih tinggi dari
standar
yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode
alternatif
untuk peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/meng
awasi/menyelia dan
menjelaskan proses
pelaksanaan tugas
tugas
pemerintahan/
pelayanan
publik
secara transparan
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2.1.
2.2.

2.3.

2.1.

2.2.
2.3.

2.1.

2.2.

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;
Menerapkan norma-norma secara
konsisten dalam setiap situasi,
pada unit kerja terkecil/kelompok
kerjanya;
Memberikan informasi yang dapat
dipercaya sesuai dengan etika
organisasi.
Membantu
orang
lain
dalam
menyelesaikan tugas-tugas mereka
untuk mendukung sasaran tim;
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;
Membangun komitmen yang tinggi
untuk menyelesaikan tugas tim.
Menggunakan gaya komunikasi
informal
untuk
meningkatkan
hubungan profesional;
Mendengarkan pihak lain secara
aktif;
menangkap
dan
menginterpretasikan pesan-pesan
dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
Membuat
materi
presentasi,
pidato, draft naskah, laporan dll
sesuai arahan pimpinan.

Menetapkan
dan
berupaya
mencapai standar kerja pribadi
yang lebih tinggi dari standar kerja
yang ditetapkan organisasi;
Mencari, mencoba metode kerja
alternatif untuk meningkatkan
hasil kerjanya;
Memberi contoh kepada orangorang di unit kerjanya untuk
mencoba menerapkan metode kerja
yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
Menunjukan sikap yakin dalam
mengerjakan
tugas-tugas
pemerintahan/pelayanan
publik,
mampu menyelia dan menjelaskan
secara obyektif bila ada yang
mempertanyakan kebijakan yang
diambil;
Secara aktif mencari informasi
untuk
mengenali
kebutuhan
pemangku kepentingan agar dapat
menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan publik secara cepat dan
tanggap;

2.3.

6 Pengembangan diri dan
orang lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan
dengan
memberikan contoh
dan penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

2.1.

2.2.
2.3.

7. Mengelola Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti
perubahan

2.1.

2.2.
2.3.
8. Pengambilan Keputusan

2

Menganalisis
masalah
secara
mendalam

2.1.

2.2.
2.3.

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

2

Aktif
mengembangkan
sikap
saling
menghargai,
menekankan
persamaan
dan
persatuan

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

2.1.

2.2.
2.3.

Mampu
mengenali
dan
memanfaatkan
kebiasaan,
tatacara, situasi tertentu sehingga
apa yang disampaikan menjadi
perhatian pemangku kepentingan
dalam hal penyelesaian tugastugas
pemerintahan,
pembangunan
dan
pelayanan
publik.
Meningkatkan
kemampuan
bawahan
dengan
memberikan
contoh, instruksi, penjelasan dan
petunjuk praktis yang jelas kepada
bawahan dalam menyelesaikan
suatu pekerjaan;
Membantu
bawahan
untuk
mempelajari proses, program atau
sistem baru;
Menggunakan metode lain untuk
meyakinkan bahwa orang lain
telah memahami penjelasan atau
pengarahan.
Menyesuaikan cara kerja lama
dengan
menerapkan
metode/proses
baru
selaras
dengan ketentuan yang berlaku
tanpa arahan orang lain;
Mengembangkan kemampuan diri
untuk menghadapi perubahan;
Cepat
dan
tanggap
dalam
menerima perubahan.
Melakukan
analisis
secara
mendalam terhadap informasi yang
tersedia dalam upaya mencari
solusi;
Mempertimbangkan
berbagai
alternatif
yang
ada
sebelum
membuat kesimpulan;
Membuat keputusan operasional
berdasarkan
kesimpulan
dari
berbagai sumber informasi sesuai
dengan pedoman yang ada.
Menampilkan sikap dan perilaku
yang
peduli
akan
nilai-nilai
keberagaman
dan
menghargai
perbedaan;
Membangun hubungan baik antar
individu dalam organisasi, mitra
kerja, pemangku kepentingan;
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
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D3)
Bidang Hukum, Pemerintahan, Kependudukan, Sosial dan
Politik, Manajemen, Kebijakan Publik atau bidang lain yang
relevan dengan tugas Jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Pencatatan Sipil
√

memiliki
pengalaman
dalam
√
Jabatan Pelaksana paling singkat
4 (empat) tahun atau Jabatan
Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan
diduduki
Penata (III/c)
1. keakuratan data penerbitan kutipan akte perkawinan non
Islam
2. keakuratan data penerbitan kutipan akte perceraian non
Islam
3. Keakuratan data pengangkatan anak
4. dokumen penerbitan kutipan akte pengakuan anak;
5. dokumen laporan perkawinan, perceraian non Islam,
pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak,
serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama

403

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Inovasi
Pelayanan
: Jabatan Administrator
: Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
:
JABATAN ADMINISTRATOR

I

IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan

melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama
administrasi kepen dudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan

II STANDAR KOMPETENSI
Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial
1. Integritas

3

Mampu
memasti
kan,menanamkan
keyakinan
bersama agar anggota
yang dipimpin ber
tindak sesuai ni-lai,
norma, dan etika
organisasi,
dalam
lingkup formal

2. Kerjasama

3

Efektif memba-ngun
tim
kerja
untuk
peningkat an kinerja
organi-sasi

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
se
cara asertif, teram
pil
berkomunikasi
lisan/ tertulis untuk menyampai-kan
informasi
yang
sensitif/
ru-mit/
kompleks

4. Orientasi pada hasil

3

Menetapkan tar-get
kerja
yang
menantang bagi unit
kerja,
memberi
apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja

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
dan teguranbagi 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.
3.1. Melihat
kekuatan/kelemahan
anggota tim, membentuk tim yang
tepat, mengantisipasi kemungkinan
hambatan, dan mencari solusi yang
optimal;
3.2. Mengupayakan dan mengutamakan
pe-ngambilan
keputusan
berdasarkan usulan-usulan anggota
tim/kelompok, bernegosiasi secara
efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target
kinerja kelom-pok dan/atau unit
kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para
pemangku
kepentingan
dalam
rangka mendukung penyelesaian
target kerja kelompok.
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/proposal
yang
kompleks; membuat surat resmi
yang
sistematis
dan
tidak
menimbulkan pemahaman yang
berbeda; membuat proposal yang
rinci dan lengkap.
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.

Kompetensi
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5 Pelayanan Publik

3

Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok
serta
memperbaiki
stan
dar
pelayanan
publik di lingkup
unit kerja

6 Pengembangan diri dan
orang lain

3

Memberikan
pan balik,
bimbing

7. Mengelola Perubahan

3

Membantu
orang
lain
mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan
secara
tepat

8. Pengambilan Keputusan

3

Membandingkan
berbagai alternatif,
menyeimbangkan
risiko keberhasilan
dalam implementasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

3

Mempromosikan,
engembangkan
sikap toleransi dan
persatuan
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ummem-

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.
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 berkembang.
3.1. Membantu
orang
lain
dalam
melakukan perubahan;
3.2. Menyesuaikan prioritas kerja secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang
dibutuhkan oleh unit kerjanya
secara tepat. Memberikan solusi
efektif terhadap masalah yang
ditimbulkan
oleh
adanya
perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif
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 kehatihatian;
3.3. Menyeimbangkan
antara
kemungkinan
risiko
dan
keberhasilan
dalam
implementasinya.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya
keragaman budaya yang ada;
3.3. Menjadi
mediator
untuk
menyelesaikan
konflik
atau
mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.
III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana ( S1 )
Ilmu Statistik, Tehnologi Informasi, Hukum dan Hubungan
Masyarakat Bidang Hukum, Pemerintahan, Kependudukan,
Sosial dan Politik, Manajemen, Kebijakan Publik atau bidang
lain yang relevan dengan tugas Jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
V
V
a. Diklat Tehnologi In formasi
V
Komunikasi
b. Diklat Pengenalan Dasar SIAK
Memiliki pengalaman pada jabatan
V
pengawas paling singkat 3 (tiga)
tahun atau Jabatan Fungsional
yang setingkat dengan Jabatan
Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Terselenggaranya pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pengelolaan
informasi
administrasi
kependudukan,
pemanfaatan
data
dan
doku-men
kependudukan,
kerjasama administrasi kependudukan serta ino-vasi
pelayanan administrasi kependudukan
2. pengelolaan
informasi
administrasi
kependudukan,
pemanfaatan
data
dan
penyimpanan
dokumen
kependudukan, kerja-sama administrasi kependudukan
serta inovasi pelayanan administra-si kependudukan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Jabatan Pengawas
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

JABATAN PENGAWAS
III.
IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata
kelola teknologi dan sumber daya manusia, teknologi informasi dan
komunikasi.
IV.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk
mengingatkan,
bertindak sesuai dengan nilai,
mengajak
rekan
norma, dan etika organisasi dalam
kerja
untuk
segala
situasi
dan
kondisi;
bertindak
sesuai
Mengajak
orang
lain
untuk
nilai, norma, dan
bertindak sesuai etika dan kode
etika organisasi
etik;
2.2. Menerapkan norma-norma secara
konsisten dalam setiap situasi,
pada unit kerja terkecil/kelompok
kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat
dipercaya sesuai dengan etika
organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain dalam
kerja
yang
menyelesaikan tugas-tugas mereka
partisipatif
dan
untuk mendukung sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi
komunikasi secara
informal
untuk
meningkatkan
formal
dan
hubungan profesional;
informal;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara
Bersedia
aktif;
menangkap
dan
mendengarkan
menginterpretasikan pesan-pesan
orang
lain,
dari orang lain, serta memberikan
menginterpretasika
respon yang sesuai;
n pesan dengan
2.3. Membuat
materi
presentasi,
respon yang sesuai,
pidato, draft naskah, laporan dll
mampu menyusun
sesuai arahan pimpinan.
materi presentasi,
pidato,
naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada hasil
2
Berupaya
2.1. Menetapkan
dan
berupaya
meningkatkan hasil
mencapai standar kerja pribadi
kerja pribadi yang
yang lebih tinggi dari standar kerja
lebih tinggi dari
yang ditetapkan organisasi;
standar
yang 2.2. Mencari, mencoba metode kerja
ditetapkan,
alternatif untuk meningkatkan
mencari, mencoba
hasil kerjanya;
metode
alternatif
2.3. Memberi contoh kepada oranguntuk peningkatan
orang di unit kerjanya untuk
kinerja
mencoba menerapkan metode kerja
yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
5 Pelayanan Publik
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam
mensupervisi/meng
mengerjakan
tugas-tugas
awasi/menyelia dan
pemerintahan/pelayanan
publik,
menjelaskan proses
mampu menyelia dan menjelaskan
pelaksanaan tugas
secara obyektif bila ada yang
tugas
mempertanyakan kebijakan yang
pemerintahan/
diambil;
pelayanan
publik
2.2. Secara aktif mencari informasi
secara transparan
untuk
mengenali
kebutuhan
pemangku kepentingan agar dapat
menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan publik secara cepat dan
tanggap;
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2.3.

6 Pengembangan diri dan
orang lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan
dengan
memberikan contoh
dan penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

2.1.

2.2.
2.3.

7. Mengelola Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti
perubahan

2.1.

2.2.
2.3.
8. Pengambilan Keputusan

2

Menganalisis
masalah
secara
mendalam

2.1.

2.2.
2.3.

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

2

Aktif
mengembangkan
sikap
saling
menghargai,
menekankan
persamaan
dan
persatuan

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

2.1.

2.2.
2.3.

Mampu
mengenali
dan
memanfaatkan
kebiasaan,
tatacara, situasi tertentu sehingga
apa yang disampaikan menjadi
perhatian pemangku kepentingan
dalam hal penyelesaian tugastugas
pemerintahan,
pembangunan
dan
pelayanan
publik.
Meningkatkan
kemampuan
bawahan
dengan
memberikan
contoh, instruksi, penjelasan dan
petunjuk praktis yang jelas kepada
bawahan dalam menyelesaikan
suatu pekerjaan;
Membantu
bawahan
untuk
mempelajari proses, program atau
sistem baru;
Menggunakan metode lain untuk
meyakinkan bahwa orang lain
telah memahami penjelasan atau
pengarahan.
Menyesuaikan cara kerja lama
dengan
menerapkan
metode/proses
baru
selaras
dengan ketentuan yang berlaku
tanpa arahan orang lain;
Mengembangkan kemampuan diri
untuk menghadapi perubahan;
Cepat
dan
tanggap
dalam
menerima perubahan.
Melakukan
analisis
secara
mendalam terhadap informasi yang
tersedia dalam upaya mencari
solusi;
Mempertimbangkan
berbagai
alternatif
yang
ada
sebelum
membuat kesimpulan;
Membuat keputusan operasional
berdasarkan
kesimpulan
dari
berbagai sumber informasi sesuai
dengan pedoman yang ada.
Menampilkan sikap dan perilaku
yang
peduli
akan
nilai-nilai
keberagaman
dan
menghargai
perbedaan;
Membangun hubungan baik antar
individu dalam organisasi, mitra
kerja, pemangku kepentingan;
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

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S1/D4)
Ilmu Statistik dan Teknologi Informasi, Hukum, Manajemen
Pemerintahan, Kependudukan, Sosial dan Politik, , Kebijakan
Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas Jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Teknologi Informasi
√
Komunikasi
2. Diklat Peningkatan Kompetensi
√
Pengelolaan Kantor Berbasis TI
Memiliki pengalaman dalam
Jabatan Pelaksana paling singkat
4 (empat) tahun atau Jabatan
Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan
diduduki
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√

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Penata (III/c)
1. Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran
dan penyajian database kependudukan dan pencatatan sipil
guna tertib administrasi dan pelaporan kependudukan dan
pencatatan sipil;
2. Terkelolanya
arsip
dinamis
Dokumen
dan
Data
Kependudukan Daerah
3. Tersusunnya konsep profil kependudukan daerah dengan
mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan
pimpinan;
4. Terkelolanya sistem administrasi kependudukan melalui
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
terhadap perubahan status kependudukan melalui registrasi
penduduk dan perkembangan pendudukan meliputi Lahir,
Mati, Pindah dan Datang (LAMPID);
5. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan jaringan
informasi dan komunikasi serta tata kelola dan sumber daya
manusia, teknologi dan informasi sesuai rencana guna
pemutakhiran data;
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan
Jabatan Pengawas
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
JABATAN PENGAWAS

I.

IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta
inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1
Mengingatkan rekan kerja untuk
mengingatkan,
bertindak sesuai dengan nilai,
mengajak rekan kerja
norma, dan etika organisasi dalam
untuk
bertindak
segala situasi dan kondisi; Mengajak
sesuai nilai, norma,
orang lain untuk bertindak sesuai
dan etika organisasi
etika dan kode etik;
2.2
Menerapkan norma-norma secara
konsisten dalam setiap situasi, pada
unit
kerja
terkecil/kelompok
kerjanya;
2.3
Memberikan informasi yang dapat
dipercaya sesuai dengan etika
organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
tim
2.1
Membantu
orang
lain
dalam
kerja
yang
menyelesaikan tugas-tugas mereka
partisipatif
dan
untuk mendukung sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif
menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi
komunikasi
secara
informal
untuk
meningkatkan
formal dan informal;
hubungan profesional;
Bersedia
2.2. Mendengarkan pihak lain secara
mendengarkan orang
aktif;
menangkap
dan
lain,
menginterpretasikan
pesan-pesan
menginterpretasikan
dari orang lain, serta memberikan
pesan dengan respon
respon yang sesuai;
yang sesuai, mampu
2.3. Membuat materi presentasi, pidato,
menyusun
materi
draft naskah, laporan dll sesuai
presentasi,
pidato,
arahan pimpinan.
naskah, laporan, dll
4. Orientasi pada hasil
2
Berupaya
2.1. Menetapkan
dan
berupaya
meningkatkan hasil
mencapai standar kerja pribadi yang
kerja pribadi yang
lebih tinggi dari standar kerja yang
lebih
tinggi
dari
ditetapkan organisasi;
standar
yang 2.2. Mencari, mencoba metode kerja
ditetapkan, mencari,
alternatif untuk meningkatkan hasil
mencoba
metode
kerjanya;
alternatif
untuk
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang
peningkatan kinerja
di unit kerjanya untuk mencoba
menerapkan metode kerja yang lebih
efektif yang sudah dilakukannya.
5 Pelayanan Publik
2
Mampu
2.1
Menunjukan sikap yakin dalam
mensupervisi/menga
mengerjakan
tugas-tugas
wasi/menyelia
dan
pemerintahan/pelayanan
publik,
menjelaskan proses
mampu menyelia dan menjelaskan
pelaksanaan
tugas
secara obyektif bila ada yang
tugas pemerintahan/
mempertanyakan kebijakan yang
pelayanan
publik
diambil;
secara transparan
2.2
Secara aktif 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.
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6 Pengembangan diri
dan orang lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan
dengan
memberikan contoh
dan penjelasan cara
melaksanakan suatu
pekerjaan

2.1.

2.2.
2.3.

7. Mengelola Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti perubahan

2.1.

2.2.
2.3.
8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah
mendalam

secara

2.1

2.2
2.3

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

2

Aktif
mengembangkan
sikap
saling
menghargai,
menekankan
persamaan
dan
persatuan

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

2.1

2.2
2.3

Meningkatkan
kemampuan
bawahan
dengan
memberikan
contoh, instruksi, penjelasan dan
petunjuk praktis yang jelas kepada
bawahan
dalam
menyelesaikan
suatu pekerjaan;
Membantu
bawahan
untuk
mempelajari proses, program atau
sistem baru;
Menggunakan metode lain untuk
meyakinkan bahwa orang lain telah
memahami
penjelasan
atau
pengarahan.
Menyesuaikan cara kerja lama
dengan menerapkan metode/proses
baru selaras dengan ketentuan yang
berlaku tanpa arahan orang lain;
Mengembangkan kemampuan diri
untuk menghadapi perubahan;
Cepat dan tanggap dalam menerima
perubahan.
Melakukan
analisis
secara
mendalam terhadap informasi yang
tersedia dalam upaya mencari
solusi;
Mempertimbangkan
berbagai
alternatif
yang
ada
sebelum
membuat kesimpulan;
Membuat keputusan operasional
berdasarkan
kesimpulan
dari
berbagai sumber informasi sesuai
dengan pedoman yang ada.
Menampilkan sikap dan perilaku
yang
peduli
akan
nilai-nilai
keberagaman
dan
menghargai
perbedaan;
Membangun hubungan baik antar
individu dalam organisasi, mitra
kerja, pemangku kepentingan;
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
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Bidang Hukum, Pemerintahan, Kependudukan, Sosial dan Politik,
Manajemen, Kebijakan Publik atau bidang lain yang relevan dengan
tugas Jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1. Diklat Teknis Pencatatan Sipil
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat)
tahun atau Jabatan Fungsional yang
setingkat dengan Jabatan Pelaksana
sesuai dengan bidang tugas Jabatan
yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Prosentase pembinaan kependudukan dan pencatatan sipil
2. Prosentase penyelesaian pengaduan pelayanan kependudukan
dan pencatatan sipil
3. Prosentase analisa dan kajian terkait dengan inovasi pelayanan
administrasi kependudukan
4. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan (SP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
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K.

DINAS PERINDUSTRIAN,
MENENGAH

Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

PERDAGANGAN

DAN

KOPERASI

USAHA

KECIL

DAN

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan
Menengah
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang
perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas

4

Mampu
menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

2. Kerjasama

4

Membangun
komitmen tim,
sinergi

3. Komunikasi

4

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi
dimensi secara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4. Orientasi pada
hasil

4

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

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/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
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.
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
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5. Pelayanan
Publik

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

4.1.

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1.

4.2.

4.3.

4.2.
4.3.

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

4.1.
4.2.
4.3.

8. Pengambilan
Keputusan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

4

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4.1.

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

4.1.

4.2.
4.3.

4.2.

4.3.
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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;
Menjaga agar kebijakan pelayanan 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;
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.
Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
Menyusun dan/atau memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang melibatkan
beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan solusi dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait dengan bidang
kerjanya yang berdampak pada pihak lain;
Membuat keputusan dan mengantisipasi
dampak keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya (mitigasi risiko).

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;
Mampu mendayagunakan perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi, preferensi politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
organisasi;
Mampu
membuat
program
yang
mengakomodasi perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, jender, sosial
ekonomi, preferensi politik.

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi, Akuntansi, manajemen, Teknik Industri, Administrasi,
Sosiologi, Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
√
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
√
a. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. sedang
atau
pernah
menduduki
√
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
1. Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat
2. Data UMKM se Kabupaten Pekalongan
3. Data Koperasi se Kabupaten Pekalongan
4. Prosentase Pengembangan Sarana Industri dan Peningkatan Mutu
hasil produksi
5. Target Income pendapatan pasar
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Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan
Menengah
Jabatan Administrator
Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Administrasi Perkantoran, manajemen, ekonomi atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
3. Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang
disusun sesuai ketentuan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Perencanaan
Jabatan Pengawas
Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi serta
pelaporan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
1. Integritas
2
Mampu
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengingatkan,
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
mengajak rekan
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
kerja untuk
etika dan kode etik;
bertindak sesuai
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
nilai, norma, dan
dalam setiap situasi, pada unit kerja
etika organisasi
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
tim kerja yang
sasaran tim;
partisipatif dan
2.2. Berbagi
informasi
yang
relevan
atau
efektif
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.
Menggunakan gaya komunikasi informal
3. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
untuk meningkatkan hubungan profesional;
komunikasi
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesaninformal;
pesan dari orang lain, serta memberikan
Bersedia
respon yang sesuai;
mendengarkan
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
orang lain,
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.

417

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik, Ekonomi, Sosial, Politik dan bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Perencanaan
√
2. Diklat Pengadaan barang dan Jasa
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kegiatan dan
anggaran
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Keuangan
Jabatan Pengawas
Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi
serta pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan
kerja untuk
kondisi; Mengajak orang lain untuk
bertindak sesuai
bertindak sesuai etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
etika organisasi
konsisten dalam setiap situasi, pada unit
kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan
informasi
yang
dapat
dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk
meningkatkan
hubungan
secara formal dan
profesional;
informal;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
Bersedia
menangkap
dan
menginterpretasikan
mendengarkan
pesan-pesan
dari
orang
lain,
serta
orang lain,
memberikan respon yang sesuai;
menginterpretasi
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
kan pesan dengan
naskah,
laporan
dll
sesuai
arahan
respon yang
pimpinan.
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan
standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari
hasil kerja pribadi
standar kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
mencari, mencoba
unit kerjanya untuk mencoba menerapkan
metode alternatif
metode kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mensupervisi/
mengerjakan
tugas-tugas
mengawasi/
pemerintahan/pelayanan publik, mampu
menyelia dan
menyelia dan menjelaskan secara obyektif
menjelaskan
bila ada yang mempertanyakan kebijakan
proses
yang diambil;
pelaksanaan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
tugas tugas
mengenali
kebutuhan
pemangku
pemerintahan/
kepentingan agar dapat menjalankan
pelayanan publik
pelaksanaan
tugas
pemerintahan,
secara transparan
pembangunan dan pelayanan publik
secara cepat dan tanggap;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi, studi pembangunan, manajemen, Ekonomi dan bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengelolaan Keuangan Daerah
√
Pengelolaan Aset Daerah
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat)
tahun atau Jabatan Fungsional yang
setingkat dengan Jabatan Pelaksana
sesuai dengan bidang tugas Jabatan
yang akan diduduki
Penata (III/c)
Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang
disusun sesuai ketentuan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Jabatan Pengawas
Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
1. Integritas
2
Mampu
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengingatkan,
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
mengajak rekan
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
kerja untuk
etika dan kode etik;
bertindak sesuai
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
nilai, norma, dan
dalam setiap situasi, pada unit kerja
etika organisasi
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
tugas-tugas mereka untuk mendukung
tim kerja yang
sasaran tim;
partisipatif dan
2.2. Berbagi
informasi
yang
relevan
atau
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
komunikasi
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesaninformal;
pesan dari orang lain, serta memberikan
Bersedia
respon yang sesuai;
mendengarkan
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
orang lain,
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
menginterpretasi

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.

2.1. Menunjukan 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 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen perkantoran, Administrasi perkantoran, tata perkantoran,
Ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Kearsipan
√
2. Tata Naskah Dinas
√
3. Administrasi Kepegawaian
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Meningkatnya Kemampuan manajerial aparatur
2. Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terlaksana
3. Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara
4. Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia ( peralatan Rumah
Tangga dan ATK)
5. Jumlah pegawai dan pelayanan kepegawaian yang ada di OPD;
6. Jumlah tenaga out sorching yang terbayar.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Perindustrian
Jabatan Administrator
Perindustrian

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan, pengembangan sarana industri, bimbingan teknik
usaha dan peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan
mutu, dan diversifikasi produk serta inovasi teknologi.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
3.1. Memastikan
anggota
yang
dipimpin
1. Integritas
3
Mampu
bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan
memastikan,
etika organisasi dalam segala situasi dan
menanamkan
kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan
monitoring
dan
evaluasi
etika organisasi,
terhadap penerapan sikap integritas di
dalam lingkup
dalam unit kerja yang dipimpin.
formal
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
2. Kerjasama
3
Efektif
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
membangun tim
kemungkinan hambatan, dan mencari
kerja untuk
solusi yang optimal;
peningkatan
dan
mengutamakan
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
pengambilan
keputusan
berdasarkan
usulan-usulan
anggota
tim/kelompok,
bernegosiasi secara efektif untuk upaya
penyelesaikan pekerjaan yang menjadi
target kinerja kelompok dan/atau unit
kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
sensitif/rumit dengan cara penyampaian
secara asertif,
dan kondisi yang tepat, sehingga dapat
terampil
dipahami dan diterima oleh pihak lain;
berkomunikasi
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
lisan/tertulis
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
untuk
diterima orang lain;
menyampaikan
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
informasi yang
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
sensitif/rumit/
Membuat surat resmi yang sistematis dan
kompleks
tidak menimbulkan pemahaman yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja
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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.
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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi efektif terhadap masalah yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan
berbagai
alternatif
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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang
diakibatkan
adanya
keragaman
budaya yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif
dari konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik Industri, Ekonomi,Manajemen, Administrasi atau bidang lain
yang relefan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Ekonomi Industri
√
2. Sistem Industri
√
3. Komunikasi Bisnis
√
memiliki pengalaman pada Jabatan
Pengawas paling singkat 3 (tiga)
tahun atau Jabatan Fungsional yang
setingkat dengan Jabatan Pengawas
sesuai dengan bidang tugas jabatan
yang akan diduduki
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√

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Pembina (IV/a)
1. Prosentase penerapan standart, pengawasan mutu, diversifikasi
produk, inovasi teknologi dan fasilitasi Hak atas Kekayaan
Intelektual (HaKI).
2. Jumlah Bimbingan teknis usaha industri dan peningkatan mutu
hasil produksi.
3. Jumlah Bimbingan teknis pengembangan sarana industri.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Industri Alat, Transportasi, Elektronika Dan Aneka
Jabatan Pengawas
Perindustrian

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan pengembangan sarana industri, bimbingan teknis
usaha dan peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan
mutu, diversifikasi produk dan fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI),
inovasi teknologi, industri alat, transportasi, elektronika dan aneka.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan
rekan
kerja
untuk
mengingatkan,
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
mengajak rekan
dan etika organisasi dalam segala situasi
kerja untuk
dan kondisi; Mengajak orang lain untuk
bertindak sesuai
bertindak sesuai etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
etika organisasi
konsisten dalam setiap situasi, pada unit
kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan
informasi
yang
dapat
dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang
menyelesaikan
tugas-tugas
mereka
partisipatif dan
untuk mendukung sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi secara
untuk
meningkatkan
hubungan
formal dan
profesional;
informal;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
Bersedia
menangkap dan menginterpretasikan
mendengarkan
pesan-pesan dari orang lain, serta
orang lain,
memberikan respon yang sesuai;
menginterpretasi
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
kan pesan dengan
naskah, laporan dll sesuai arahan
respon yang sesuai,
pimpinan.
mampu menyusun
materi presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi
kerja pribadi yang
dari standar kerja yang ditetapkan
lebih tinggi dari
organisasi;
standar yang
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
ditetapkan,
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
mencari, mencoba
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
metode alternatif
unit
kerjanya
untuk
mencoba
untuk peningkatan
menerapkan metode kerja yang lebih
kinerja
efektif yang sudah dilakukannya.
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mensupervisi/
mengerjakan
tugas-tugas
mengawasi/
pemerintahan/pelayanan publik, mampu
menyelia dan
menyelia
dan
menjelaskan
secara
menjelaskan proses
obyektif bila ada yang mempertanyakan
pelaksanaan tugas
kebijakan yang diambil;
tugas
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pemerintahan/
mengenali
kebutuhan
pemangku
pelayanan publik
kepentingan agar dapat menjalankan
secara transparan
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan contoh
dan penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Industri, Ekonomi,Manajemen, Administrasi atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Sistem Industri
√
2. Ekonomi Industri
√
3. Komunikasi Bisnis
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat)
tahun atau Jabatan Fungsional yang
setingkat dengan Jabatan Pelaksana
sesuai dengan bidang tugas Jabatan
yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Julmah Pengembangan Sentra Industri Kreatif dan Potensial
2. Jumlah Rekomendasi pengajuan izin usaha industri (IUI)
3. Jumlah Bintek peningkatan mutu hasil produksi
4. prosentase promosi usaha industri dan peluang usaha bidang
industri Alat, Transportasi, Elektronika Dan Aneka kimia, agro
dan hasil hutan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Industri Kimia, Agro Dan Hasil Hutan
Jabatan Pengawas
Perindustrian

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan pengembangan sarana industri, bimbingan teknis
usaha dan peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan
mutu, diversifikasi produk dan fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI),
inovasi teknologi, industri kimia, agro dan hasil hutan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Indikator Kompetensi
Kompetensi
Level
Diskripsi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan
standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari
hasil kerja pribadi
standar kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya
untuk mencoba
menerapkan
metode alternatif
metode kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas
pemerintahan/pelayanan
mengawasi/
publik, mampu menyelia dan menjelaskan
menyelia dan
secara
obyektif
bila
ada
yang
menjelaskan
mempertanyakan kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali
kebutuhan
pemangku
tugas tugas
kepentingan
agar
dapat
menjalankan
pemerintahan/
pelaksanaan
tugas
pemerintahan,
pelayanan publik
pembangunan dan pelayanan publik secara
secara transparan
cepat dan tanggap;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Perl
Mutlak
Penting
u

Diploma III (D.III)
Teknik informatika, Manajemen, Administrasi Perkantoran atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Sistem Industri
√
2. Ekonomi Industri
√
3. Komunikasi Bisnis
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Julmah Pengembangan Sentra Industri Kreatif dan Potensial
2. Jumlah Rekomendasi pengajuan izin usaha industri (IUI) kimia,
agro dan hasil hutan.
3. Jumlah Bintek peningkatan mutu hasil produksi
4. prosentase promosi usaha industri dan peluang usaha bidang
industri
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Industri Logam, Mesin Dan Tekstil
Jabatan Pengawas
Perindustrian

JABATAN PENGAWAS
III. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan pengembangan sarana industri, bimbingan teknis
usaha dan peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan
mutu, diversifikasi produk, inovasi teknologi dan fasilitasi Hak atas Kekayaan
Intelektual (HaKI), , industri logam, mesin dan tekstil.
IV.
STANDAR KOMPETENSI
Indikator Kompetensi
Kompetensi
Level
Diskripsi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Administrasi Perkantoran, Teknik informatika atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Sistem Industri II
√
2. Ekonomi Industri
√
3. Komunikasi Bisnis
√
Penyuluh industri
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah Pengembangan Sentra Industri Kreatif dan Potensial
2. Jumlah Rekomendasi pengajuan izin usaha industri (IUI)
3. Jumlah Bintek peningkatan mutu hasil produksi
4. prosentase promosi usaha industri dan peluang usaha bidang
industri logam, mesin dan tekstil.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Perdagangan
Jabatan Administrator
Perdagangan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pembinaan, pemantauan usaha dan sarana perdagangan,
distribusi barang, perlindungan konsumen, informasi pasar, promosi
perdagangan, ekspor dan impor serta kemetrologian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
3.1. Memastikan
anggota
yang
dipimpin
1. Integritas
3
Mampu
bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan
memastikan,
etika organisasi dalam segala situasi dan
menanamkan
kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan
monitoring
dan
evaluasi
etika organisasi,
terhadap penerapan sikap integritas di
dalam lingkup
dalam unit kerja yang dipimpin.
formal
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
2. Kerjasama
3
Efektif
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
membangun tim
kemungkinan hambatan, dan mencari
kerja untuk
solusi yang optimal;
peningkatan
dan
mengutamakan
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
pengambilan
keputusan
berdasarkan
usulan-usulan
anggota
tim/kelompok,
bernegosiasi secara efektif untuk upaya
penyelesaikan pekerjaan yang menjadi
target kinerja kelompok dan/atau unit
kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
sensitif/rumit dengan cara penyampaian
secara asertif,
dan kondisi yang tepat, sehingga dapat
terampil
dipahami dan diterima oleh pihak lain;
berkomunikasi
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
lisan/tertulis
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
untuk
diterima orang lain;
menyampaikan
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
informasi yang
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
sensitif/rumit/
Membuat surat resmi yang sistematis dan
kompleks
tidak menimbulkan pemahaman yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja
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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.
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;

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi efektif terhadap masalah yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan
berbagai
alternatif
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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang
diakibatkan
adanya
keragaman
budaya yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif
dari konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi, Administrasi, Sosiologi, Kesejahteraan Sosial atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Penyuluh Sistem Resi Gudang (SRG)
√
2. Kemetrologian
3. Diklat Pengawasan Barang dan Jasa
4. Diklat Ekspor Impor
memiliki pengalaman pada Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan
Jabatan
Pengawas
sesuai
dengan bidang tugas jabatan yang akan
diduduki
Pembina (IV/a)
1. Jumlah pembinaan , pemantauan informasi pasar, promosi
perdagangan, ekspor dan impor
2. Persentase jumlah pemberian perlindungan konsumen dan
kemetrologian.
3. Informasi Perkembangan harga kebutuhan Pokok Masyarakat
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Sarana Usaha Dan Distribusi
Jabatan Pengawas
Perdagangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pembinaan, pemantauan usaha dan sarana perdagangan, distribusi
barang kebutuhan pokok masyarakat.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
1. Integritas
2
Mampu
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengingatkan,
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
mengajak rekan
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
kerja untuk
etika dan kode etik;
bertindak sesuai
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
nilai, norma, dan
dalam setiap situasi, pada unit kerja
etika organisasi
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
tim kerja yang
sasaran tim;
partisipatif dan
2.2. Berbagi
informasi
yang
relevan
atau
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.

434

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi, Administrasi, Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Penyuluh Sistem Resi Gudang (SRG)
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah Rekomendasi pengajuan perizinan usaha Toko Modern
2. Presentase pengelolaan data, pemantauan harga dan stok barang
kebutuhan masyarakat
3. Jumlah Pembinaan, evaluasi perizinan usaha Toko modern serta
distribusi barang-barang kebutuhan pokok dan penting.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Perlindungan Konsumen
Jabatan Pengawas
Perdagangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pembinaan konsumen, monitoring terhadap peredaran barang
dan/ atau jasa, dan melaksanakan tera serta tera ulang.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu mengingatkan, 2.1. Mengingatkan
rekan
kerja
untuk
mengajak rekan kerja
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
untuk bertindak sesuai
dan etika organisasi dalam segala
nilai, norma, dan etika
situasi dan kondisi; Mengajak orang
organisasi
lain untuk bertindak sesuai etika dan
kode etik;
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
konsisten dalam setiap situasi, pada
unit kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat
dipercaya
sesuai
dengan
etika
organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang partisipatif
menyelesaikan
tugas-tugas
mereka
dan efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan
gaya
komunikasi
komunikasi secara
informal
untuk
meningkatkan
formal dan informal;
hubungan profesional;
Bersedia
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
mendengarkan orang
menangkap dan menginterpretasikan
lain, menginterpretasi
pesan-pesan dari orang lain, serta
kan pesan dengan
memberikan respon yang sesuai;
respon yang sesuai,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato,
mampu menyusun
draft naskah, laporan dll sesuai arahan
materi presentasi,
pimpinan.
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi
kerja pribadi yang
dari standar kerja yang ditetapkan
lebih tinggi dari
organisasi;
standar yang
2.2. Mencari,
mencoba
metode
kerja
ditetapkan, mencari,
alternatif untuk meningkatkan hasil
mencoba metode
kerjanya;
alternatif untuk
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
peningkatan kinerja
unit
kerjanya
untuk
mencoba
menerapkan metode kerja yang lebih
efektif yang sudah dilakukannya.
5. Pelayanan
2
Mampu mensupervisi/
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mengawasi/ menyelia
mengerjakan
tugas-tugas
dan menjelaskan
pemerintahan/pelayanan
publik,
proses pelaksanaan
mampu menyelia dan menjelaskan
tugas tugas
secara
obyektif
bila
ada
yang
pemerintahan/
mempertanyakan
kebijakan
yang
pelayanan publik
diambil;
secara transparan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
mengenali
kebutuhan
pemangku
kepentingan agar dapat menjalankan
pelaksanaan
tugas
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik
secara cepat dan tanggap;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan bawahan
dengan memberikan
contoh dan penjelasan
cara melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis masalah
secara mendalam

2

Aktif mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Kesejahteraan sosial, Ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Pengawasan Barang dan Jasa
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat)
tahun atau Jabatan Fungsional yang
setingkat dengan Jabatan Pelaksana
sesuai dengan bidang tugas Jabatan
yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah pembinaan konsumen dan pelaku usaha
2. Presentasi penyelesaian pengaduan konsumen
3. Presentase Pengawasan kualitas/mutu produk, alat ukur, Takar,
Timbang dan terhadap pelaku usaha
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Ekspor, Impor Dan Promosi Perdagangan
Jabatan Pengawas
Perdagangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pembinaan, pemantauan informasi pasar dan pengembanganekspor,
impor serta promosi dagang dalam dan luar negeri.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
komunikasi
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesaninformal;
pesan dari orang lain, serta memberikan
Bersedia
respon yang sesuai;
mendengarkan
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
orang lain,
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
menginterpretasi

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.

2.1. Menunjukan 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 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi, administrasi, Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Ekspor Impor
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Presentase pengembangan promosi produksi industri Daerah secara
berkala.
2. Jumlah pameran dagang nasional, fungsional dan lokal yang diikut
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar
Jabatan Administrator
Perdagangan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pengelolaan pasar yang meliputi pemeliharaan sarana, penarikan
retribusi dan ketertiban pasar.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu memastikan, 3.1. Memastikan anggota yang dipimpin
menanamkan
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
keyakinan bersama
dan etika organisasi dalam segala situasi
agar anggota yang
dan kondisi;
dipimpin bertindak
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
sesuai nilai, norma,
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
dan etika organisasi,
bertindak selaras dengan nilai, norma,
dalam lingkup formal
dan etika organisasi dalam segala situasi
dan kondisi;
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap penerapan sikap integritas di
dalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerjasama
3
Efektif membangun
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota
tim kerja untuk
tim, membentuk tim
yang tepat,
peningkatan kinerja
mengantisipasi kemungkinan hambatan,
organisasi
dan mencari solusi yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan
usulan-usulan anggota tim/kelompok,
bernegosiasi secara efektif untuk upaya
penyelesaikan pekerjaan yang menjadi
target kinerja kelompok dan/atau unit
kerja;
3.3. Membangun
aliansi
dengan
para
pemangku kepentingan dalam rangka
mendukung penyelesaian target kerja
kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan suatu informasi yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian
terampil
dan kondisi yang tepat, sehingga dapat
berkomunikasi
dipahami dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis untuk
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
menyampaikan
sensitif sehingga lebih mudah dipahami
informasi yang
dan diterima orang lain;
sensitif/rumit/
3.3. Membuat laporan tahunan/periodik/
kompleks
naskah/dokumen/proposal
yang
kompleks; Membuat surat resmi yang
sistematis dan tidak menimbulkan
pemahaman yang berbeda; membuat
proposal yang rinci dan lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

Menetapkan target
kerja yang
menantang bagi unit
kerja, memberi
apresiasi dan
teguran untuk
mendorong kinerja

5. Pelayanan
Publik

3

Mampu
memanfaatkan
kekuatan kelompok
serta memperbaiki
standar pelayanan
publik di lingkup
unit kerja
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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.
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 caracara 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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan umpan
balik, membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang lain
mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai alternatif,
menyeimbangkan
risiko keberhasilan
dalam implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan prioritas kerja secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi
perubahan
yang
dibutuhkan oleh unit kerjanya secara
tepat. Memberikan solusi efektif terhadap
masalah yang ditimbulkan oleh adanya
perubahan.
3.1. Membandingkan
berbagai
alternatif
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.
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.
Mengidentifikasi
potensi
kesalah-pahaman
yang
diakibatkan
adanya keragaman budaya yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif
dari konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi, Administrasi, Sosiologi atau bidang yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
Diklat Pengelolaan Pasar Rakyat
√

memiliki pengalaman pada Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan
Jabatan
Pengawas
sesuai
dengan bidang tugas jabatan yang akan
diduduki
Pembina (IV/a)
1. Presentase pemeliharaan sarana pasar
2. Presentase pengaturan dan perizinan pemakaian kios dan loos.
3. Jumlah Target penerimaan pendapatan pasar.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pasar
Jabatan Pengawas
Perdagangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pengaturan dan pemakaian kios dan loos, keamanan, ketertiban,
kenyamanan pasar serta pemeliharaan sarana pasar.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
5. Pelayanan
2
Mampu
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
Publik
mensupervisi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
mengawasi/
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menyelia dan
kebijakan yang diambil;
menjelaskan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
proses
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
pelaksanaan
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
tugas tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pemerintahan/
publik secara cepat dan tanggap;
pelayanan publik
2.3. Mampu
mengenali
dan
memanfaatkan
secara transparan
kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga
apa yang disampaikan menjadi perhatian
pemangku
kepentingan
dalam
hal
penyelesaian
tugas-tugas
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik nformatika, Ekonomi, sosial, sosiologi atau Bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengelolaan Pasar
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Presentase pengaturan dan pemakaian kios dan loos dan penerbitan
izin pemakaian kios dan loos
2. Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Retribusi Pasar
Jabatan Pengawas
Perdagangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan penyusunan target penerimaan pendapatan pasar, intensifikasi,
pemungutan, pengawasan, penyetoran, dan pelaporan realisasi penerimaan
pendapatan pasar.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
1. Integritas
2
Mampu
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengingatkan,
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
mengajak rekan
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
kerja untuk
etika dan kode etik;
bertindak sesuai
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
nilai, norma, dan
dalam setiap situasi, pada unit kerja
etika organisasi
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
tim kerja yang
sasaran tim;
partisipatif dan
2.2. Berbagi
informasi
yang
relevan
atau
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
5. Pelayanan
2
Mampu
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
Publik
mensupervisi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
mengawasi/
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menyelia dan
kebijakan yang diambil;
menjelaskan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
proses
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
pelaksanaan
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
tugas tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pemerintahan/
publik secara cepat dan tanggap;
pelayanan publik
2.3. Mampu
mengenali
dan
memanfaatkan
secara transparan
kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga
apa yang disampaikan menjadi perhatian
pemangku
kepentingan
dalam
hal
penyelesaian
tugas-tugas
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Psikologi, Kesejahteraan Sosial, Teknik Informatika atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengelolaan Pasar Rakyat
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah penerimaan pendapatan pasar
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√

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pemberdayaan Pedagang Pasar
Jabatan Pengawas
Perdagangan

JABATAN PENGAWAS
III. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan dan penataan pedagang
pasar.
IV.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
5. Pelayanan
2
Mampu
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
Publik
mensupervisi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
mengawasi/
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menyelia dan
kebijakan yang diambil;
menjelaskan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
proses
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
pelaksanaan
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
tugas tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pemerintahan/
publik secara cepat dan tanggap;
pelayanan publik
2.3. Mampu
mengenali
dan
memanfaatkan
secara transparan
kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga
apa yang disampaikan menjadi perhatian
pemangku
kepentingan
dalam
hal
penyelesaian
tugas-tugas
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi, Sosiologi, Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah pembinaan pedagang pasar dan sejenisnya,
2. Jumlah pedagang yang memiliki kartu Tanda Pemakai Loos dan kios
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Koperasi
Jabatan Administrator
Koperasi

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan, sosialisasi, bimbingan kelembagaan, pemberdayaan,
pengawasan, fasilitasi perizinan dan fasilitasi pembiayaan koperasi.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan
anggota
yang
dipimpin
memastikan,
bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan
menanamkan
etika organisasi dalam segala situasi dan
keyakinan
kondisi;
bersama agar
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
anggota yang
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
dipimpin
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
bertindak sesuai
etika organisasi dalam segala situasi dan
nilai, norma, dan
kondisi;
etika organisasi,
3.3. Melakukan
monitoring
dan
evaluasi
dalam lingkup
terhadap penerapan sikap integritas di
formal
dalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan
keputusan
berdasarkan
usulan-usulan
anggota
tim/kelompok,
bernegosiasi secara efektif untuk upaya
penyelesaikan pekerjaan yang menjadi target
kinerja kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian
terampil
dan kondisi yang tepat, sehingga dapat
berkomunikasi
dipahami dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
5. Pelayanan
3
Mampu
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja
untuk
menjalankan
tugas
standar
pemerintahan secara profesional dan netral,
pelayanan publik
tidak memihak;
di lingkup unit
3.2.
Menggunakan
keterampilan
dan
kerja
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi efektif terhadap masalah yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi, administrasi, Manajemen, Akuntansi, Teknik Informatika,
manajemen teknik informatika, Pemerintahan atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1.Diklat Perkoperasian
√
2. Diklat Akuntansi Keuangan
√
memiliki pengalaman pada Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan
bidang tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Data lembaga Koperasi se kabupaten Pekalongan
2. Presentase jumlah penyuluhan, fasilitasi pendirian, pembubaran
dan perizinan koperasi
3. Presentase jumlah koperasi Aktiv
4. Persentase jumlah koperasi yang melaksanakan RAT
5. Prosentase jumlah koperasi yang sudah memiliki NIK.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Kelembagaan
Jabatan Pengawas
Koperasi

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyuluhan, pemberian rekomendasi pendirian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, dan pembubaran kelembagaan koperasi.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan
kerja untuk
kondisi; Mengajak orang lain untuk
bertindak sesuai
bertindak sesuai etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
etika organisasi
konsisten dalam setiap situasi, pada unit
kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan
informasi
yang
dapat
dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk
meningkatkan
hubungan
secara formal dan
profesional;
informal;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
Bersedia
menangkap
dan
menginterpretasikan
mendengarkan
pesan-pesan
dari
orang
lain,
serta
orang lain,
memberikan respon yang sesuai;
menginterpretasi
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
kan pesan dengan
naskah,
laporan
dll
sesuai
arahan
respon yang
pimpinan.
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan
standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari
hasil kerja pribadi
standar kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
mencari, mencoba
unit kerjanya untuk mencoba menerapkan
metode alternatif
metode kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mensupervisi/
mengerjakan
tugas-tugas
mengawasi/
pemerintahan/pelayanan publik, mampu
menyelia dan
menyelia dan menjelaskan secara obyektif
menjelaskan
bila ada yang mempertanyakan kebijakan
proses
yang diambil;
pelaksanaan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
tugas tugas
mengenali
kebutuhan
pemangku
pemerintahan/
kepentingan agar dapat menjalankan
pelayanan publik
pelaksanaan
tugas
pemerintahan,
secara transparan
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Administrasi, Pemerintah, Akuntansi, Ekonomi atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Perkoperasian
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat)
tahun atau Jabatan Fungsional yang
setingkat dengan Jabatan Pelaksana
sesuai dengan bidang tugas Jabatan
yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. jumlah rekomendasi izin usaha Simpan Pinjam Koperasi
2. jumlah pelatihan manajemen perkoperasian
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Pembiayaan
Jabatan Pengawas
Koperasi

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, pengembangan
usaha dan pertumbuhan iklim usaha koperasi, fasilitasi pembiayaan serta
pemberdayaan simpan pinjam, permodalan, dan jasa koperasi.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan
kerja untuk
kondisi; Mengajak orang lain untuk
bertindak sesuai
bertindak sesuai etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
etika organisasi
konsisten dalam setiap situasi, pada unit
kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan
informasi
yang
dapat
dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk
meningkatkan
hubungan
secara formal dan
profesional;
informal;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
Bersedia
menangkap
dan
menginterpretasikan
mendengarkan
pesan-pesan
dari
orang
lain,
serta
orang lain,
memberikan respon yang sesuai;
menginterpretasi
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
kan pesan dengan
naskah,
laporan
dll
sesuai
arahan
respon yang
pimpinan.
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan
standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari
hasil kerja pribadi
standar kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
mencari, mencoba
unit kerjanya untuk mencoba menerapkan
metode alternatif
metode kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
Mampu
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
5. Pelayanan
2
Publik
mensupervisi/
mengerjakan
tugas-tugas
mengawasi/
pemerintahan/pelayanan publik, mampu
menyelia dan
menyelia dan menjelaskan secara obyektif
menjelaskan
bila ada yang mempertanyakan kebijakan
proses
yang diambil;
pelaksanaan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
tugas tugas
mengenali
kebutuhan
pemangku
pemerintahan/
kepentingan agar dapat menjalankan
pelayanan publik
pelaksanaan
tugas
pemerintahan,
secara transparan
pembangunan dan pelayanan publik secara
cepat dan tanggap;

452

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi, administrasi, Manajemen, Akuntansi, Teknik Informatika,
manajemen teknik informatika, Pemerintahan atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Perkoperasian
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat)
tahun atau Jabatan Fungsional yang
setingkat dengan Jabatan Pelaksana
sesuai dengan bidang tugas Jabatan
yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Presentase pembinaan usaha koperasi simpan pinjam/ unit
simpan pinjam
2. jumlah Koperasi penerima dana bergulir
3. jumlah Pendidikan dan pelatihan sumber daya koperasi
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengawasan
Jabatan Pengawas
Koperasi

JABATAN PENGAWAS
III. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
serta pembinaan dan pengawasan pembiayaan koperasi.
IV.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan
rekan
kerja
untuk
mengingatkan,
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
mengajak rekan
dan etika organisasi dalam segala situasi
kerja untuk
dan kondisi; Mengajak orang lain untuk
bertindak sesuai
bertindak sesuai etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
etika organisasi
konsisten dalam setiap situasi, pada unit
kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan
informasi
yang
dapat
dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang
menyelesaikan
tugas-tugas
mereka
partisipatif dan
untuk mendukung sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi secara
untuk
meningkatkan
hubungan
formal dan
profesional;
informal;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
Bersedia
menangkap dan menginterpretasikan
mendengarkan
pesan-pesan dari orang lain, serta
orang lain,
memberikan respon yang sesuai;
menginterpretasi
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
kan pesan dengan
naskah, laporan dll sesuai arahan
respon yang sesuai,
pimpinan.
mampu menyusun
materi presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi
kerja pribadi yang
dari standar kerja yang ditetapkan
lebih tinggi dari
organisasi;
standar yang
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
ditetapkan,
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
mencari, mencoba
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
metode alternatif
unit
kerjanya
untuk
mencoba
untuk peningkatan
menerapkan metode kerja yang lebih
kinerja
efektif yang sudah dilakukannya.
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mensupervisi/
mengerjakan
tugas-tugas
mengawasi/
pemerintahan/pelayanan publik, mampu
menyelia dan
menyelia
dan
menjelaskan
secara
menjelaskan proses
obyektif bila ada yang mempertanyakan
pelaksanaan tugas
kebijakan yang diambil;
tugas
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pemerintahan/
mengenali
kebutuhan
pemangku
pelayanan publik
kepentingan agar dapat menjalankan
secara transparan
pelaksanaan
tugas
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik
secara cepat dan tanggap;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan contoh
dan penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi, administrasi, Manajemen, Akuntansi, Pemerintahan,
Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Perkoperasian
√
2. Diklat Pengawasan
√
3. Diklat Penilaian Kesehatan
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat)
tahun atau Jabatan Fungsional yang
setingkat dengan Jabatan Pelaksana
sesuai dengan bidang tugas Jabatan
yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah sertifikasi kesehatan koperasi simpan pinjam
2. Jumlah pembinaan tatakelola keuangan, peningkatan likuiditas
koperasi, Standar operasional Manajemen Koperasi dan SOP
Koperasi simpan pinjam
3. Prosentase penyelesaian pengaduan masalah koperasi
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
Jabatan Administrator
Koperasi

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan kebijakan
Ikhtisar Jabatan
pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menegah, serta
pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pembiayaan
dan kemitraan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan
anggota
yang
dipimpin
memastikan,
bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan
menanamkan
etika organisasi dalam segala situasi dan
keyakinan
kondisi;
bersama agar
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
anggota yang
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
dipimpin
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
bertindak sesuai
etika organisasi dalam segala situasi dan
nilai, norma, dan
kondisi;
etika organisasi,
3.3. Melakukan
monitoring
dan
evaluasi
dalam lingkup
terhadap penerapan sikap integritas di
formal
dalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk
tim
yang
tepat,
kerja untuk
mengantisipasi kemungkinan hambatan,
peningkatan
dan mencari solusi yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan
keputusan
berdasarkan
usulan-usulan
anggota
tim/kelompok,
bernegosiasi secara efektif untuk upaya
penyelesaikan pekerjaan yang menjadi
target kinerja kelompok dan/atau unit
kerja;
3.3. Membangun
aliansi
dengan
para
pemangku kepentingan dalam rangka
mendukung penyelesaian target kerja
kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan suatu informasi yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian
terampil
dan kondisi yang tepat, sehingga dapat
berkomunikasi
dipahami dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami
menyampaikan
dan diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal
yang
kompleks
kompleks; Membuat surat resmi yang
sistematis
dan
tidak
menimbulkan
pemahaman yang berbeda; membuat
proposal yang rinci dan lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi
dari
target
yang
ditetapkan
menantang bagi
organisasi;
unit kerja,
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
memberi apresiasi
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
dan teguran
3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
untuk mendorong
efektif dan efisien untuk mencapai target
kinerja
kerja unitnya.
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh
Publik
memanfaatkan
dan hubungan/kekuatan kelompok yang
kekuatan
sedang berjalan di organisasi (aliansi atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja
untuk
menjalankan
tugas
standar
pemerintahan secara profesional dan
pelayanan publik
netral, tidak memihak;
di lingkup unit
3.2. Menggunakan
keterampilan
dan
kerja
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;

456

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi
perubahan
yang
dibutuhkan oleh unit kerjanya secara
tepat. Memberikan solusi efektif terhadap
masalah yang ditimbulkan oleh adanya
perubahan.
3.1. Membandingkan
berbagai
alternatif
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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman
budaya yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif
dari konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi, administrasi, Manajemen, Akuntansi, Teknik Informatika,
manajemen teknik informatika, Pemerintahan atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Diklat Manajemen pengelolaan
√
koperasi dan UMKM
memiliki pengalaman pada Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan
Jabatan
Pengawas
sesuai
dengan bidang tugas jabatan yang akan
diduduki
Pembina (IV/a)
1. Presentase jumlah pembinaan, bimbingan, motivasi usaha mikro,
kecil dan menengah
2. Presentase jumlah Fasilitasi pembiayaan dari Lembga Keuangan
bagi UMKM
3. Data UMKM di Kabupaten Pekalongan
4. Prosentase UMKM yang memiliki UMK, SIUP, TDP dan NPWP
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan
Jabatan Pengawas
Koperasi

JABATAN PENGAWAS
III. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan fasilitasi pembiyaan usaha mikro, kecil
dan menengah.
IV.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Administrasi, Pemerintah, Akuntansi, Ekonomi
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√

atau

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Prosentasse pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan
terhadap dana bergulir di UMKM
2. Inventarisasi serta penilain kelayakan terhadap pelaku usaha
UMKM
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Kemitraan
Jabatan Pengawas
Koperasi

JABATAN PENGAWAS
V. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan, bimbingan, monitoring, usaha mikro, kecil dan
menengah dalam menjalin kerjasama dengan pola kemitraan.
VI.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi, administrasi, Manajemen, Akuntansi, Teknik Informatika,
manajemen teknik informatika, Pemerintahan atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Kemitraan UMKM
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah Kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah
2. Prosentase fasilitasi sarana dan Prasarana Bagi UMKM Kementrian
Koperasi dan UMKM
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
Jabatan Pengawas
Koperasi

JABATAN PENGAWAS
VII.
IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan, bimbingan pengembangan dan pemberdayaan usaha
mikro, kecil dan menengah.
VIII.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan
kerja untuk
kondisi; Mengajak orang lain untuk
bertindak sesuai
bertindak sesuai etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
etika organisasi
konsisten dalam setiap situasi, pada unit
kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan
informasi
yang
dapat
dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang
menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk
partisipatif dan
mendukung sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi secara
untuk
meningkatkan
hubungan
formal dan informal;
profesional;
Bersedia
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
mendengarkan orang
menangkap
dan
menginterpretasikan
lain,
pesan-pesan dari orang lain, serta
menginterpretasi kan
memberikan respon yang sesuai;
pesan dengan respon 2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
yang sesuai, mampu
naskah, laporan dll sesuai arahan
menyusun materi
pimpinan.
presentasi, pidato,
naskah, laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari
kerja pribadi yang
standar kerja yang ditetapkan organisasi;
lebih tinggi dari
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan, mencari,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
mencoba metode
unit kerjanya untuk mencoba menerapkan
alternatif untuk
metode kerja yang lebih efektif yang sudah
peningkatan kinerja
dilakukannya.
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mensupervisi/
mengerjakan
tugas-tugas
mengawasi/
pemerintahan/pelayanan publik, mampu
menyelia dan
menyelia dan menjelaskan secara obyektif
menjelaskan proses
bila ada yang mempertanyakan kebijakan
pelaksanaan tugas
yang diambil;
tugas pemerintahan/ 2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelayanan publik
mengenali
kebutuhan
pemangku
secara transparan
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan contoh
dan penjelasan cara
melaksanakan suatu
pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi, administrasi, Manajemen, Akuntansi, Pemerintahan atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Pemberdayaan UMKM
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Prosentase pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil
dan menengah.

463

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Pasar Kajen
Jabatan Pengawas
Perdagangan

JABATAN PENGAWAS
III. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
tugas teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis
penunjang
tertentu
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan
pelaksanaan teknis operasional,
evaluasi
dan
pelaporan
di
bidang pengelolaan pasar.
IV.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi, administrasi, manajemen atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Parkir dan Pengelolaan
√
Pasar
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Data Potensi pasar
2. prosentase penertiban dan penataan pedagang pasar
3. prosentase Kebersihan Pasar
4. Jumlah Pendapatan Pasar
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√

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Pasar Kedungwuni
Jabatan Pengawas
Perdagangan

JABATAN PENGAWAS
V. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
tugas teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis
penunjang
tertentu
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan
pelaksanaan teknis operasional,
evaluasi
dan
pelaporan
di
bidang pengelolaan pasar.
VI.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi, administrasi, manajemen atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Parkir dan Pengelolaan
√
Pasar
memiliki pengalaman dalam Jabatan
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Data Potensi pasar
2. prosentase penertiban dan penataan pedagang pasar
3. Prosentase Kebersihan Pasar
4. Jumlah Pendapatan Pasar
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√

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Pasar Wiradesa
Jabatan Pengawas
Perdagangan

JABATAN PENGAWAS
VII.
IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
tugas teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis
penunjang
tertentu
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi
dan pelaksanaan teknis operasional,
evaluasi dan
pelaporan di
bidang pengelolaan pasar.
VIII.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu mengingatkan, 2.1. Mengingatkan
rekan
kerja
untuk
mengajak rekan kerja
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
untuk bertindak
dan etika organisasi dalam segala
sesuai nilai, norma,
situasi dan kondisi; Mengajak orang
dan etika organisasi
lain untuk bertindak sesuai etika dan
kode etik;
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
konsisten dalam setiap situasi, pada
unit kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat
dipercaya
sesuai
dengan
etika
organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang partisipatif
menyelesaikan
tugas-tugas
mereka
dan efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan
gaya
komunikasi
komunikasi secara
informal
untuk
meningkatkan
formal dan informal;
hubungan profesional;
Bersedia
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
mendengarkan orang
menangkap dan menginterpretasikan
lain, menginterpretasi
pesan-pesan dari orang lain, serta
kan pesan dengan
memberikan respon yang sesuai;
respon yang sesuai,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato,
mampu menyusun
draft naskah, laporan dll sesuai arahan
materi presentasi,
pimpinan.
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi
kerja pribadi yang
dari standar kerja yang ditetapkan
lebih tinggi dari
organisasi;
standar yang
2.2. Mencari,
mencoba
metode
kerja
ditetapkan, mencari,
alternatif untuk meningkatkan hasil
mencoba metode
kerjanya;
alternatif untuk
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
peningkatan kinerja
unit
kerjanya
untuk
mencoba
menerapkan metode kerja yang lebih
efektif yang sudah dilakukannya.
5. Pelayanan
2
Mampu mensupervisi/ 2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mengawasi/ menyelia
mengerjakan
tugas-tugas
dan menjelaskan
pemerintahan/pelayanan
publik,
proses pelaksanaan
mampu menyelia dan menjelaskan
tugas tugas
secara
obyektif
bila
ada
yang
pemerintahan/
mempertanyakan
kebijakan
yang
pelayanan publik
diambil;
secara transparan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
mengenali
kebutuhan
pemangku
kepentingan agar dapat menjalankan
pelaksanaan
tugas
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik
secara cepat dan tanggap;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan bawahan
dengan memberikan
contoh dan penjelasan
cara melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis masalah
secara mendalam

2

Aktif mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

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.
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.
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.
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.
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

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial

Diploma III (D.III)
Ekonomi, administrasi, manajemen atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√

2 Teknis

1. Manajemen Parkir dan Pengelolaan
Pasar

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Data Potensi pasar
2. prosentase penertiban dan penataan pedagang pasar
3. prosentase Kebersihan Pasar
4. Jumlah Pendapatan Pasar

√

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

469

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Metrologi
Jabatan Pengawas
Perdagangan

JABATAN PENGAWAS
IX. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
tugas teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis
penunjang
tertentu
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan
pelaksanaan teknis operasional,
evaluasi
dan
pelaporan
di
bidang pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP).
X. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik, Manajemen, Ilmu Komputer, Sain, dan bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Keakuratan penyusunan rencana kegiatan Teknis Penunjang dan
teknis operasional bidang pelayanan Tera/ Tera Ulang.
2. Prosentase pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan tera
dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
3. Prosentase pelaksanaan tera atau tera ulang.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Metrologi
Jabatan Pengawas
Perdagangan

JABATAN PENGAWAS
XI. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis
operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan
pelaporan di bidang ketatausahaan.
XII.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu mengingatkan,
2.1. Mengingatkan
rekan
kerja
untuk
mengajak rekan kerja
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
untuk bertindak sesuai
dan etika organisasi dalam segala
nilai, norma, dan etika
situasi dan kondisi; Mengajak orang lain
organisasi
untuk bertindak sesuai etika dan kode
etik;
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
konsisten dalam setiap situasi, pada
unit kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat
dipercaya
sesuai
dengan
etika
organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang partisipatif
menyelesaikan
tugas-tugas
mereka
dan efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi secara
untuk
meningkatkan
hubungan
formal dan informal;
profesional;
Bersedia mendengarkan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
orang lain,
menangkap dan menginterpretasikan
menginterpretasi kan
pesan-pesan dari orang lain, serta
pesan dengan respon
memberikan respon yang sesuai;
yang sesuai, mampu
2.3. Membuat materi presentasi, pidato,
menyusun materi
draft naskah, laporan dll sesuai arahan
presentasi, pidato,
pimpinan.
naskah, laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi
kerja pribadi yang lebih
dari standar kerja yang ditetapkan
tinggi dari standar yang
organisasi;
ditetapkan, mencari,
2.2. Mencari,
mencoba
metode
kerja
mencoba metode
alternatif untuk meningkatkan hasil
alternatif untuk
kerjanya;
peningkatan kinerja
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
unit
kerjanya
untuk
mencoba
menerapkan metode kerja yang lebih
efektif yang sudah dilakukannya.
5. Pelayanan
2
Mampu mensupervisi/
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mengawasi/ menyelia
mengerjakan
tugas-tugas
dan menjelaskan proses
pemerintahan/pelayanan
publik,
pelaksanaan tugas
mampu menyelia dan menjelaskan
tugas pemerintahan/
secara
obyektif
bila
ada
yang
pelayanan publik
mempertanyakan
kebijakan
yang
secara transparan
diambil;
2.2. Secara aktif 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan bawahan
dengan memberikan
contoh dan penjelasan
cara melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis masalah
secara mendalam

2

Aktif mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutla
Penting
Perlu
k

Diploma III (D.III)
Manajemen perkantoran, Administrasi perkantoran, tata perkantoran,
Ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√

memiliki
pengalaman
dalam
Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Prosentase pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan,
keuangan dan kepegawaian UPTD
2. Keakuratan data evaluasi dan pelaporan kegiatan.
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L.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Kelautan Dan Perikanan

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

1. Integritas

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/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

4

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

3. Komunikasi

4

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi
dimensi secara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
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.

4. Orientasi pada
hasil

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 hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.

A. Manajerial
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.
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III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik, Ekonomi, Sosial, Politik, Akuntansi, Studi Pembangunan,
Manajemen, Perikanan, Nutrisi dan Makanan Ternak, Produksi Ternak,
Budidaya Ternak, Produksi dan Teknologi Pakan Ternak atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
√
1. Manajemen Kelautan dan Perikanan
√
2. Manajemen Sumber Daya Manusia
√
3. Perumusan Sistem Akuntabilitas Kinerja
√
Instansi Pemerintah
a. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
1. Ketepatan dan Keakuratan dalam penentuan prioritas pelaksanaan
tugas penyusunan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan
teknis bidang kelautan dan perikanan
2. Kebenaran dan Keakuratan laporan pelaksanaan kegiatan bidang
kesekretariatan, Perikanan Tangkap dan Masyarakat Pesisir,
Perikanan Budidaya, UPTD Balai Budidaya Ikan Air Tawar dan
UPTD Tempat Pelelangan Ikan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jabatan Administrator
Kelautan dan Perikanan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan program, perencanaan, keuangan, umum dan
kepegawaian, serta melaksanakan koordinasi tugas-tugas DINLUTKAN kepada
Bidang-bidang dan UPT.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik, Ekonomi, Sosial, Politik, Akuntansi, Studi Pembangunan,
Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Perencanaan dan Penganggaran
√
2. Manajemen Kepegawaian
3. Manajemen Kelautan dan Perikanan
4. Manajemen SDM
5. RENSTRA
6. Pengelolaan dan Penatausahaan
7. Laporan Keuangan
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Keakuratan rencana dan program kegiatan bidang kelautan dan
perikanan serta sarana dan perlengkapan kantor
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas Sekretariat
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
Jabatan Pengawas
Kelautan dan Perikanan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, evaluasi serta pelaporan di
bidang kelautan dan perikanan serta perencanaan anggaran pembiayaan,
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik, Ekonomi, Sosial Politik, Akuntansi, Studi Pembangunan,
Manajemen, Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Perencanaan dan Penganggaran
√
2. RENSTRA
3. SAKIP
4. LKjIP
5. Akuntansi Pemerintah dan Laporan
Keuangan Pemda
6. Akuntansi Berbasis Akrual
7. Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Penyusunan Laporan Keuangan
9. Akuntansi
Pelaporan
dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
APBD
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dan Keakuratan penyusunan rencana dan program kerja
bidang kelautan dan perikanan
2. Keakuratan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan
bidang kelautan dan perikanan
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan
dan keuangan bidang kelautan dan perikanan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Jabatan Pengawas
Kelautan dan Perikanan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan pelayanan administrasi
kepegawaian dan pengelolaan aset.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Administrasi Negara, Publik, Administrasi, Pemerintahan,
Teknik Informatika, Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Kepagawaian
√
2. Administrasi Kepegawaian
3. Tata Naskah Dinas
4. Manajemen Kearsipan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan surat-menyurat,
ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas,
ketatalaksanaan, pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian
dan pengelolaan aset
2. Ketertiban
pengelolaan
surat-menyurat,
ekspedisi,
arsip,
perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan,
pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian dan pengelolaan
aset
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dan Masyarakat Pesisir
Jabatan Administrator
Kelautan dan Perikanan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perencanaan, pembinaan, mengoordinasikan kegiatan pengendalian
sumber daya pesisir, dan produksi perikanan tangkap, pemberdayaan masyarakat
nelayan, pemasaran dan pengolahan hasil perikanan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Perikanan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
1. Manajemen Usaha Perikanan
2. Manajemen Operasional Penangkapan
3. Manajemen Pengelolaan Wilayah Pesisir
4. Manajemen Sumber Daya Perairan
5. Manajemen Mutu Hasil Perikanan
6. Manajemen SDM
7. Pengembangan Teknologi Penangkapan
Ikan
8. Pengembangan Kelautan dan Perikanan
9. Pengembangan Navigasi Kelautan dan
Perikanan
10. Pengelolaan Sumber Daya Laut dan
Pesisir
11. Pengolahan Hasil Perikanan
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√
√

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk. I (III/d)
1. Jumlah ketersediaan sumber daya pesisir, produksi perikanan
tangkap, pemberdayaan masyarakat nelayan, pemasaran dan
pengolahan hasil perikanan di bidang Perikanan dan Masyarakat
Pesisir meningkat
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas bidang Perikanan dan Masyarakat Pesisir
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan
Jabatan Pengawas
Kelautan dan Perikanan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perencanaan, pembinaan, bimbingan dan koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat nelayan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Perikanan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1. Analis Kenelayanan
2. Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat
Bantu Penangkapan Ikan
3. Pengelola Statistik Perikanan

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah Kelompok Usaha Bersama, kapal dan alat tangkap serta alat
tangkap ramah lingkungan bagi nelayan meningkat
2. Jumlah Sumber Daya Manusia Masyarakat Nelayan meningkat
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
masyarakat nelayan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengendalian Sumber Daya Pesisir
Jabatan Pengawas
Kelautan dan Perikanan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengelolaan sumber daya pesisir.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Perikanan, Kelautan atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Analis konservasi dan rehabilitasi
√
2. Pengelola statistis perikanan
3. Pengelola pemantauan sumber daya
kelautan dan perikanan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah ketersediaan sumber daya pesisir meningkat
2. Jumlah partisipasi masyarakat dalam mengelola dan menjaga
sumber daya pesisir meningkat
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan,
pembinaan dan pengelolaan sumber daya pesisir
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan
Jabatan Pengawas
Kelautan dan Perikanan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengembangan mutu produk
perikanan, pemasaran dan pengolahan hasil.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Perikanan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1. Manajemen Mutu Hasil Perikanan
2. Pengolahan Hasil Perikanan
3. Pengujian Mutu Hasil Perikanan

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah mutu produk hasil perikanan yang sesuai persyaratan
sanitasi dan aman konsumsi meningkat
2. Jumlah angka konsumsi ikan pada masyarakat meningkat melalui
gerakan promosi atau pameran produk perikanan unggulan dan
Gemar Makan Ikan (GEMARI)
3. Jumlah Sumber Daya Manusia Pengolah dan Pemasar Hasil
Perikanan meningkat
4. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan,
pembinaan dan pengembangan mutu produk perikanan, pemasaran
dan pengolahan hasil perikanan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Perikanan Budidaya
Jabatan Administrator
Kelautan dan Perikanan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembinaan,
peningkatan produksi perikanan budidaya air payau dan laut, peningkatan
budidaya air tawar, dan perbenihan, pakan dan kesehatan lingkungan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Perikanan, Nutrisi dan Makanan Ternak, Produksi Ternak, Budidaya
Ternak, Produksi dan Teknologi Pakan Ternak atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Manajemen Sumber Daya Ikan
√
2. Manajemen Pembenihan
3. Manajemen Kualitas Pakan
4. Manajemen SDM
5. Cara Perbenihan Ikan yang Baik
6. Cara Budidaya Ikan yang Baik
7. Budidaya Air Tawar
8. Budidaya Pengembangan Perikanan Air
Payau
9. Pengembangan Teknologi Budidaya
Perikanan
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk. I (III/d)
1. Kelancaran dalam mengembangkan dan meningkatkan produksi
perikanan budidaya air payau dan laut, budidaya air tawar, dan
perbenihan, pakan dan kesehatan lingkungan
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas bidang Perikanan Budidaya

493

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Budidaya Air Payau Dan Laut
Jabatan Pengawas
Kelautan dan Perikanan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan dan peningkatan produksi perikanan budidaya air
payau dan laut.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Perikanan, Manajemen Sumber Daya atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Dasar-dasar Budidaya Ikan Air Payau
√
dan Laut
2. Teknologi
Pengembangan
Budidaya
Perikanan
3. Manajemen Sumber Daya Ikan
4. Manajemen Produksi Ikan Air Payau
dan Laut
5. Manajemen Kelompok
6. Statistik Perikanan Budidaya
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi perikanan budidaya
air payau dan laut
2. Peningkatan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan pembudidaya
ikan air payau dan laut
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan terkait
perikanan budidaya air payau dan laut
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Budidaya Air Tawar
Jabatan Pengawas
Kelautan dan Perikanan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan dan peningkatan produksi perikanan budidaya air
tawar.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.

496

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Perikanan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1. Manajemen Sumber Daya Ikan
2. Cara Budidaya Ikan yang Baik
3. Manajemen Peningkatan Produksi Ikan
Air Tawar
4. Manajemen Pengolahan Lahan
Perikanan
5. Pengembangan Teknologi Budidaya
Perikanan
6. Budidaya Ikan Air Tawar

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kualitas produksi perikanan budidaya air tawar meningkat
2. Peningkatan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan pembudidaya
ikan air tawar
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Perbenihan, Pakan Dan Kesehatan Lingkungan
Jabatan Pengawas
Kelautan dan Perikanan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelompok perbenihan dan kelompok
pembuat pakan mandiri serta melakukan monitoring terhadap kesehatan
lingkungan perikanan budidaya.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Perikanan, Nutrisi dan Makanan Ternak, Produksi Ternak, Budidaya
Ternak, Produksi dan Teknologi Pakan Ternak atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Pembenihan
√
2. Manajemen Kesehatan Ikan
3. Manajemen Kualitas Pakan
4. Cara Perbenihan Ikan yang Baik
5. Cara Budidaya Ikan yang Baik
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kualitas produksi benih dan pakan buatan meningkat
2. Peningkatan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan kelompok
perbenihan dan kelompok pembuat pakan mandiri
3. Kualitas lingkungan perikanan budidaya dapat diketahui tingkatan
kesehatannya
4. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pengembangan kelompok perbenihan dan kelompok pembuat pakan
mandiri serta monitoring terhadap kesehatan lingkungan perikanan
budidaya
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Balai Budidaya Ikan Air Tawar
Jabatan Pengawas
Kelautan dan Perikanan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Dinas Kelautan Dan Perikanan terkait penyiapan penyusunan rencana
teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan
pelaporan di bidang pengelolaan budidaya ikan air tawar.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Perikanan atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Pembenihan
√
2. Manajemen Pembesaran Ikan
3. Budidaya Ikan Air Tawar
4. Pengembangan Budidaya Perikanan Air
Tawar
5. Teknologi Budidaya Ikan
6. Hama dan Penyakit Ikan
7. Pengembangan Teknologi Budidaya
Perikanan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dan Keakuratan dalam penentuan prioritas rencana kerja
UPTD Balai Budidaya Ikan Air Tawar
2. Kualitas produksi benih dan ikan air tawar meningkat
3. Kelancaran dan Ketertiban pelaksanaan kegiatan pengelolaan
budidaya ikan air tawar, administrasi umum, ketatausahaan,
keuangan dan kepegawaian UPTD Balai Budidaya Ikan Air Tawar
4. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
budidaya ikan air tawar, administrasi umum, ketatausahaan,
keuangan dan kepegawaian UPTD Balai Budidaya Ikan Air Tawar
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Budidaya Ikan Air Tawar
Jabatan Pengawas
Kelautan dan Perikanan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi
dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang
ketatausahaan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Perikanan atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Kepegawaian
√
2. Administrasi Kepegawaian
3. Tata Naskah Dinas
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata Muda Tk. I (III/b)
1. Ketepatan dan Keakuratan dalam penentuan prioritas rencana kerja
dan kegiatan bidang ketatausahaan
2. Ketertiban pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian,
rumah tangga dan aset UPTD, data dan informasi UPTD serta
kehumasan, serta kearsipan dan dokumentasi
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan aset
UPTD, data dan informasi UPTD serta kehumasan, serta kearsipan
dan dokumentasi
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan
Jabatan Pengawas
Kelautan dan Perikanan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Dinas Kelautan Dan Perikanan terkait penyiapan penyusunan rencana
teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan
pelaporan di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Perikanan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1. Manajemen Pengelolaan SDM Pengelola
TPI
2. Navigasi Kapal dan Alat Tangkap

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata Muda Tk. I (III/b)
1. Ketepatan dan Keakuratan dalam penentuan prioritas rencana kerja
UPTD Tempat Pelelangan Ikan
2. Kualitas hasil tangkapan ikan yang terjaga dengan baik
3. Kelancaran dan Ketertiban pelaksanaan kegiatan pengelolaan
tempat pelelangan ikan, administrasi umum, ketatausahaan,
keuangan dan kepegawaian UPTD Tempat Pelelangan Ikan
4. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
tempat pelelangan ikan, administrasi umum, ketatausahaan,
keuangan dan kepegawaian UPTD Balai Budidaya Ikan Air Tawar
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M. DINAS PERHUBUNGAN
Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Dinas Perhubungan
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Perhubungan

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
4

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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.
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda
dari unit kerja lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka pencapaian target
kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan
sistem
yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan
dukungan/
semangat
untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam rangka pencapaian target kerja
organisasi.
4.1. Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi dengan pihak lain
untuk mendapatkan pemahaman yang
sama;
Berbagi
informasi
dengan
pemangku kepentingan untuk tujuan
meningkatkan
kinerja
secara
keseluruhan;
4.2. Menuangkan pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk tulisan
formal;
4.3. Menyampaikan
informasi
secara
persuasif untuk mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada langkahlangkah
bersama
dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja
secara
keseluruhan.
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
untuk mencapai kinerja yang melebihi
target yang ditetapkan;
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran
strategis instansi;
4.3. Mendorong pemanfaatan sumber daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pencaian target organisasi.

2. Kerjasama

4

Membangun
komitmen tim,
sinergi

3. Komunikasi

4

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi
dimensi secara lisan
dan tertulis untuk
mendorong
kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4. Orientasi pada
hasil

4

Mendorong unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitung-kan
dan mengantisipasi
dampak dari isu-isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat
Bangsa
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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 tugastugas pelayanan publik secara objektif,
transparan, dan professional dalam
lingkup organisasi;
4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan
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.
4.1. Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang bersama-sama dengan
bawahan,
termasuk
didalamnya
penetapan
tujuan,
bimbingan,
penugasan dan pengalaman lainnya,
serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan manajemen pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik
pada tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan
orang-orang
disekitarnya
secara
konsisten,
melakukan kaderisasi untuk posisiposisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan
perubahan
sudah
diterapkan secara aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras
antar unit kerja.
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).
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.
III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Sospol, Hukum, Ekonomi, Tranportasi, Sains, manajemen atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
√
1. Manajemen Transportasi
√
2. Manajemen teknik
√
3. Pengadaan Barang/ Jasa
4. Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Manajemen Kepegawaian
a. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5
(lima) tahun;
b. sedang atau pernah menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
1. Terselenggaranya urusan dibidang Perhubungan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan
2. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perhubungan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretaris Dinas Perhubungan
Jabatan Administrator
Perhubungan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Indikator Kompetensi

Diskripsi
Mampu memastikan,
menanamkan
keyakinan bersama
agar anggota yang
dipimpin bertindak
sesuai nilai, norma,
dan etika organisasi,
dalam lingkup formal

2. Kerjasama

3

Efektif membangun
tim kerja untuk
peningkatan kinerja
organisasi

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi secara
asertif, terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

Menetapkan target
kerja yang menantang
bagi unit kerja,
memberi apresiasi dan
teguran untuk
mendorong kinerja

5. Pelayanan
Publik

3

Mampu
memanfaatkan
kekuatan kelompok
serta memperbaiki
standar pelayanan
publik di lingkup unit
kerja
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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 dan
teguranbagi 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.
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota
tim, membentuk tim
yang tepat,
mengantisipasi
kemungkinan
hambatan, dan mencari solusi yang
optimal;
3.2. Mengupayakan dan mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan
usulan-usulan anggota tim/kelompok,
bernegosiasi secara efektif untuk upaya
penyelesaikan pekerjaan yang menjadi
target kinerja kelompok dan/atau unit
kerja;
3.3. Membangun
aliansi
dengan
para
pemangku kepentingan dalam rangka
mendukung penyelesaian target kerja
kelompok.
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/proposal
yang
kompleks; Membuat surat resmi yang
sistematis dan tidak menimbulkan
pemahaman yang berbeda; membuat
proposal yang rinci dan lengkap.
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.
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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan umpan
balik, membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang lain
mengikuti perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai alternatif,
menyeimbangkan
risiko keberhasilan
dalam implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan sikap
toleransi dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa
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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
berkembang.
3.1. Membantu
orang
lain
dalam
melakukan perubahan;
3.2. Menyesuaikan prioritas kerja secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi
perubahan
yang
dibutuhkan oleh unit kerjanya secara
tepat.
Memberikan
solusi
efektif
terhadap masalah yang ditimbulkan
oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif
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.
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.
Mengidentifikasi
potensi
kesalahpahaman yang diakibatkan adanya
keragaman budaya yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak
negatif dari konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Transportasi, geografi, Ekonomi, Fisip, Hukum atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Manajemen Kepegawaian
√
2. Manajemen SDM
√
3. RENSTRA
4. Pengelolaan dan Penatausahaan
5. Laporan Keuangan
memiliki pengalaman pada Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan
Jabatan
Pengawas
sesuai
dengan bidang tugas jabatan yang akan
diduduki
Pembina (IV/a)
1. Presentase dokumen perencanaan dan program kegiatan
2. Tersedianya Laporan Penyerapan Belanja SKPKD
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Jabatan Pengawas
Perhubungan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan penyusun rencana dan program kerja,
perencanaan
pembiayaan,
pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan, evaluasi
serta pelaporan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu mengingatkan,
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk
mengajak rekan kerja
bertindak sesuai dengan nilai,
untuk bertindak sesuai
norma, dan etika organisasi dalam
nilai, norma, dan etika
segala situasi dan kondisi; Mengajak
organisasi
orang lain untuk bertindak sesuai
etika dan kode etik;
2.2. Menerapkan norma-norma secara
konsisten dalam setiap situasi, pada
unit
kerja
terkecil/kelompok
kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat
dipercaya sesuai dengan etika
organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim kerja 2.1. Membantu
orang
lain
dalam
yang partisipatif dan
menyelesaikan tugas-tugas mereka
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1.
Menggunakan gaya komunikasi
komunikasi secara
informal
untuk
meningkatkan
formal dan informal;
hubungan profesional;
Bersedia mendengarkan
2.2. Mendengarkan pihak lain secara
orang lain,
aktif;
menangkap
dan
menginterpretasi kan
menginterpretasikan
pesan-pesan
pesan dengan respon
dari orang lain, serta memberikan
yang sesuai, mampu
respon yang sesuai;
menyusun materi
2.3. Membuat materi presentasi, pidato,
presentasi, pidato,
draft naskah, laporan dll sesuai
naskah, laporan, dll
arahan pimpinan.
4. Orientasi pada
2
Berupaya meningkatkan 2.1. Menetapkan
dan
berupaya
hasil
hasil kerja pribadi yang
mencapai standar kerja pribadi yang
lebih tinggi dari standar
lebih tinggi dari standar kerja yang
yang ditetapkan,
ditetapkan organisasi;
mencari, mencoba
2.2. Mencari, mencoba metode kerja
metode alternatif untuk
alternatif untuk meningkatkan hasil
peningkatan kinerja
kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang
di unit kerjanya untuk mencoba
menerapkan metode kerja yang lebih
efektif yang sudah dilakukannya.
5. Pelayanan
2
Mampu mensupervisi/
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam
Publik
mengawasi/ menyelia
mengerjakan
tugas-tugas
dan menjelaskan proses
pemerintahan/pelayanan
publik,
pelaksanaan tugas tugas
mampu menyelia dan menjelaskan
pemerintahan/
secara obyektif bila ada yang
pelayanan publik secara
mempertanyakan kebijakan yang
transparan
diambil;
2.2. Secara aktif mencari informasi
untuk
mengenali
kebutuhan
pemangku kepentingan agar dapat
menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan publik secara cepat dan
tanggap;

512

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan bawahan
dengan memberikan
contoh dan penjelasan
cara melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis masalah
secara mendalam

2

Aktif mengembangkan
sikap saling menghargai,
menekankan persamaan
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial

Uraian

Tingkat pentingnya thd jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi, Manajemen. Sospol, Akuntansi, Administrasi, Studi
Pembangunan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
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2 Teknis

1.
2.
3.
4.
5.

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

Diklat Perencanaan dan
Penganggaran
RENSTRA
SAKIP
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Akuntansi Berbasis Akrual

D. Pangkat

memiliki
pengalaman
dalam
Jabatan
Pelaksana
paling
singkat 4 (empat) tahun atau
Jabatan
Fungsional
yang
setingkat
dengan
Jabatan
Pelaksana sesuai dengan bidang
tugas
Jabatan
yang
akan
diduduki
Penata (III/c)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1.
2.

√
√
√
√

√

Ketepatan dan Keakuratan penyusunan dokumen perencanaan
kegiatan dan anggaran
Ketepatan dan Keakuratan penyusunan dokumen pelaporan
pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Jabatan Pengawas
Perhubungan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah
Ikhtisar Jabatan
tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian
II. STANDAR KOMPETENSI
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
Kompetensi
A. Manajerial
2
Mampu mengingatkan,
2.1. Mengingatkan
rekan
kerja
untuk
1. Integritas
mengajak rekan kerja
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
untuk bertindak sesuai
dan etika organisasi dalam segala
nilai, norma, dan etika
situasi dan kondisi; Mengajak orang
organisasi
lain untuk bertindak sesuai etika dan
kode etik;
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
konsisten dalam setiap situasi, pada
unit kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat
dipercaya
sesuai
dengan
etika
organisasi.
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
2. Kerjasama
kerja yang partisipatif
menyelesaikan
tugas-tugas
mereka
dan efektif
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.
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan
gaya
komunikasi
3. Komunikasi
komunikasi secara
informal
untuk
meningkatkan
formal dan informal;
hubungan profesional;
Bersedia mendengarkan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
orang lain,
menangkap dan menginterpretasikan
menginterpretasi kan
pesan-pesan dari orang lain, serta
pesan dengan respon
memberikan respon yang sesuai;
yang sesuai, mampu
2.3. Membuat materi presentasi, pidato,
menyusun materi
draft naskah, laporan dll sesuai arahan
presentasi, pidato,
pimpinan.
naskah, laporan, dll
2
Berupaya meningkatkan 2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai
4. Orientasi pada
hasil kerja pribadi yang
hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi
lebih tinggi dari standar
dari standar kerja yang ditetapkan
yang ditetapkan,
organisasi;
mencari, mencoba
2.2. Mencari,
mencoba
metode
kerja
metode alternatif untuk
peningkatan kinerja
alternatif untuk meningkatkan hasil
kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
unit
kerjanya
untuk
mencoba
menerapkan metode kerja yang lebih
efektif yang sudah dilakukannya.
2
Mampu mensupervisi/
5. Pelayanan
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
mengawasi/ menyelia
Publik
mengerjakan
tugas-tugas
dan menjelaskan proses
pemerintahan/pelayanan
publik,
pelaksanaan tugas
mampu
menyelia
dan
menjelaskan
tugas pemerintahan/
secara
obyektif
bila
ada
yang
pelayanan publik secara
transparan
mempertanyakan
kebijakan
yang
diambil;
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
mengenali
kebutuhan
pemangku
kepentingan agar dapat menjalankan
pelaksanaan
tugas
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik
secara cepat dan tanggap;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan bawahan
dengan memberikan
contoh dan penjelasan
cara melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis masalah
secara mendalam

2

Aktif mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan persamaan
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

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.
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.
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.
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.
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
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi, Manajemen, Pemerintah, Administrasi, Hukum atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Administrasi Kepegawaian
√
2. Tata Naskah Dinas
√
3. Manajemen Kearsipan

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Meningkatnya Kemampuan manajerial aparatur
2. Jumlah pegawai dan pelayanan kepegawaian yang ada di OPD;
3. Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan
4. Jumlah pengadaan alat tulis kantor
5. Jumlah realisasi perjalanan dinas
6. Jumlah pelayanan pemeliharan perizinan kendaraan dinas/
operasional
7. Jumlah tenaga out sorching yang terbayar.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jabatan Administrator
Perhubungan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu memastikan,
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin
menanamkan
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
keyakinan bersama
dan etika organisasi dalam segala
agar anggota yang
situasi dan kondisi;
dipimpin bertindak
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
sesuai nilai, norma,
teguranbagi anggota yang dipimpin
dan etika organisasi,
agar bertindak selaras dengan nilai,
dalam lingkup formal
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.
2. Kerjasama
3
Efektif membangun
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota
tim kerja untuk
tim, membentuk tim
yang tepat,
peningkatan kinerja
mengantisipasi
kemungkinan
organisasi
hambatan, dan mencari solusi yang
optimal;
3.2. Mengupayakan dan mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan
usulan-usulan anggota tim/kelompok,
bernegosiasi secara efektif untuk upaya
penyelesaikan pekerjaan yang menjadi
target kinerja kelompok dan/atau unit
kerja;
3.3. Membangun
aliansi
dengan
para
pemangku kepentingan dalam rangka
mendukung penyelesaian target kerja
kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi secara
3.1. Menyampaikan suatu informasi yang
asertif, terampil
sensitif/rumit
dengan
cara
berkomunikasi
penyampaian dan kondisi yang tepat,
lisan/tertulis untuk
sehingga dapat dipahami dan diterima
menyampaikan
oleh pihak lain;
informasi yang
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit
sensitif/rumit/
dan sensitif sehingga lebih mudah
kompleks
dipahami dan diterima orang lain;
3.3. Membuat laporan tahunan/periodik/
naskah/dokumen/proposal
yang
kompleks; Membuat surat resmi yang
sistematis dan tidak menimbulkan
pemahaman yang berbeda; membuat
proposal yang rinci dan lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

Menetapkan target
kerja yang menantang
bagi unit kerja,
memberi apresiasi dan
teguran untuk
mendorong kinerja

5. Pelayanan
Publik

3

Mampu
memanfaatkan
kekuatan kelompok
serta memperbaiki
standar pelayanan
publik di lingkup unit
kerja
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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.
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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan umpan
balik, membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang lain
mengikuti perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai alternatif,
menyeimbangkan
risiko keberhasilan
dalam implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan sikap
toleransi dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa
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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
berkembang.
3.1. Membantu
orang
lain
dalam
melakukan perubahan;
3.2. Menyesuaikan prioritas kerja secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi
perubahan
yang
dibutuhkan oleh unit kerjanya secara
tepat.
Memberikan
solusi
efektif
terhadap masalah yang ditimbulkan
oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif
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.
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.
Mengidentifikasi
potensi
kesalahpahaman yang diakibatkan adanya
keragaman budaya yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak
negatif dari konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Transportasi, Manajemen, Administrasi, Pemerintahan, Teknologi
Informatika, Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Diklat Orientasi lalu lintas
√
2. Diklat Andalalin
√
3. Diklat MRLL
√
memiliki pengalaman pada Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan
bidang tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Terciptanya Kendaraan yang laik jalan
2. Terpenuhinya Perlengkapan LLAJ
3. Terpenuhinya manajemen rekayasa Lalu Lintas yang baik
4. Terselenggaranya analis dampak lalu lintas
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Lalu Lintas
Jabatan Pengawas
Perhubungan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan
di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ
Kabupaten, penetapan lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan
kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten, penyediaan
perlengkapan jalan di jalan kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas
untuk jaringan jalan kabupaten, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu
lintas untuk jalan kabupaten.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu mengingatkan,
2.1. Mengingatkan
rekan
kerja
untuk
mengajak rekan kerja
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
untuk bertindak sesuai
dan etika organisasi dalam segala
nilai, norma, dan etika
situasi dan kondisi; Mengajak orang
organisasi
lain untuk bertindak sesuai etika dan
kode etik;
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
konsisten dalam setiap situasi, pada
unit kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat
dipercaya
sesuai
dengan
etika
organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang partisipatif
menyelesaikan
tugas-tugas
mereka
dan efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan
gaya
komunikasi
komunikasi secara
informal
untuk
meningkatkan
formal dan informal;
hubungan profesional;
Bersedia mendengarkan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
orang lain,
menangkap dan menginterpretasikan
menginterpretasi kan
pesan-pesan dari orang lain, serta
pesan dengan respon
memberikan respon yang sesuai;
yang sesuai, mampu
2.3. Membuat materi presentasi, pidato,
menyusun materi
draft naskah, laporan dll sesuai arahan
presentasi, pidato,
pimpinan.
naskah, laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya meningkatkan 2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai
hasil
hasil kerja pribadi yang
standar kerja pribadi yang lebih tinggi
lebih tinggi dari standar
dari standar kerja yang ditetapkan
yang ditetapkan,
organisasi;
mencari, mencoba
2.2. Mencari,
mencoba
metode
kerja
metode alternatif untuk
alternatif untuk meningkatkan hasil
peningkatan kinerja
kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
unit
kerjanya
untuk
mencoba
menerapkan metode kerja yang lebih
efektif yang sudah dilakukannya.
5. Pelayanan
2
Mampu mensupervisi/
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mengawasi/ menyelia
mengerjakan
tugas-tugas
dan menjelaskan proses
pemerintahan/pelayanan
publik,
pelaksanaan tugas
mampu menyelia dan menjelaskan
tugas pemerintahan/
secara
obyektif
bila
ada
yang
pelayanan publik secara
mempertanyakan
kebijakan
yang
transparan
diambil;
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
mengenali
kebutuhan
pemangku
kepentingan agar dapat menjalankan
pelaksanaan
tugas
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik
secara cepat dan tanggap;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan bawahan
dengan memberikan
contoh dan penjelasan
cara melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis masalah
secara mendalam

2

Aktif mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan persamaan
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

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.
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.
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.
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.
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
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Transportasi,
manajemen,
Administrasi,
Pemerintah,
Teknologi
Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Manajemen Lalu Lintas
√
Manajemen rekayasa Lalu Lintas
√
Diklat Andalalin
√
Manajemen Perlengkapan Jalan
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Prosentase tersedianya data guna penetapan rencana Induk Jaringan
(LA)
2. Prosentase tersedianya Data Rencana Kebutuhan perlengkapan jalan
3. Prosentase terlaksananya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk
jaringan jalan
4. Prosentase terselenggaranya penilaian hasil Analisis Dampak lalu
Lintas untuk jalan Kabupaten.
5. Prosentase terselenggaranya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di
Kabupaten.
6. Prosentase Data Registrasi dan Identifikasi Perlengkapan jalan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Angkutan
Jabatan Pengawas
Perhubungan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan
dibidang penyediaan angkutan umum untuk
jasa angkutan orang dan/atau
barang
dalam
daerah
Kabupaten,
penetepan kawasan
perkotaan
untuk
pelayanan angkutan perkotaan
dalam 1 (satu) daerah Kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek
perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten, penetapan rencana umum jaringan
trayek perdesaan yang menghubungkan1 (satu) daerah Kabupaten, penerbitan
izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan
dalam 1 (satu) daerah Kabupaten, penetapan tarif kelas ekonomi untuk
angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah Kabupaten serta
angkutan perkotaan dan perdesaan yang
wilayah
pelayanannya dalam
daerah Kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan
menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasi berada
dalam wilayah Kabupaten, penerbitan
izin
penyelenggaraan taksi
dan
angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam wilayah Kabupaten.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu mengingatkan, 2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk
mengajak rekan kerja
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
untuk bertindak
dan etika organisasi dalam segala
sesuai nilai, norma,
situasi dan kondisi; Mengajak orang
dan etika organisasi
lain untuk bertindak sesuai etika dan
kode etik;
2.2. Menerapkan norma-norma secara
konsisten dalam setiap situasi, pada
unit kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat
dipercaya
sesuai
dengan
etika
organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang partisipatif
menyelesaikan tugas-tugas mereka
dan efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan
gaya
komunikasi
komunikasi secara
informal
untuk
meningkatkan
formal dan informal;
hubungan profesional;
Bersedia
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
mendengarkan orang
menangkap dan menginterpretasikan
lain, menginterpretasi
pesan-pesan dari orang lain, serta
kan pesan dengan
memberikan respon yang sesuai;
respon yang sesuai,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato,
mampu menyusun
draft naskah, laporan dll sesuai
materi presentasi,
arahan pimpinan.
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi
kerja pribadi yang
dari standar kerja yang ditetapkan
lebih tinggi dari
organisasi;
standar yang
2.2. Mencari, mencoba metode kerja
ditetapkan, mencari,
alternatif untuk meningkatkan hasil
mencoba metode
kerjanya;
alternatif untuk
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang
peningkatan kinerja
di unit kerjanya untuk mencoba
menerapkan metode kerja yang lebih
efektif yang sudah dilakukannya.
Mampu mensupervisi/ 2.1. Menunjukan sikap yakin dalam
5. Pelayanan
2
mengerjakan
tugas-tugas
mengawasi/ menyelia
Publik
pemerintahan/pelayanan
publik,
dan menjelaskan
mampu menyelia dan menjelaskan
proses pelaksanaan
secara
obyektif
bila
ada
yang
tugas tugas
mempertanyakan
kebijakan
yang
pemerintahan/
diambil;
pelayanan publik
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan bawahan
dengan memberikan
contoh dan penjelasan
cara melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis masalah
secara mendalam

2

Aktif mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang Ilmu
1 Manajerial

B. Pelatihan

2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

2.2. Secara aktif 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.
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.
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.
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.
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
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen Transportasi, geografi, manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Manajemen Angkutan Umum
√
Diklat Manajemen lalu Lintas
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat)
tahun atau Jabatan Fungsional yang
setingkat dengan Jabatan Pelaksana
sesuai dengan bidang tugas Jabatan
yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah Kebutuhan angkutan penumpang umum.
2. Jumlah angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek
3. Jumlah angkutan dalam trayek
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengujian Sarana
Jabatan Pengawas
Perhubungan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan dibidang pengujian berkala kendaraan bermotor.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu mengingatkan, 2.1. Mengingatkan
rekan
kerja
untuk
mengajak rekan kerja
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
untuk bertindak
dan etika organisasi dalam segala
sesuai nilai, norma,
situasi dan kondisi; Mengajak orang
dan etika organisasi
lain untuk bertindak sesuai etika dan
kode etik;
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
konsisten dalam setiap situasi, pada
unit kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat
dipercaya
sesuai
dengan
etika
organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang partisipatif
menyelesaikan
tugas-tugas
mereka
dan efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan
gaya
komunikasi
komunikasi secara
informal
untuk
meningkatkan
formal dan informal;
hubungan profesional;
Bersedia
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
mendengarkan orang
menangkap dan menginterpretasikan
lain, menginterpretasi
pesan-pesan dari orang lain, serta
kan pesan dengan
memberikan respon yang sesuai;
respon yang sesuai,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato,
mampu menyusun
draft naskah, laporan dll sesuai arahan
materi presentasi,
pimpinan.
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi
kerja pribadi yang
dari standar kerja yang ditetapkan
lebih tinggi dari
organisasi;
standar yang
2.2. Mencari,
mencoba
metode
kerja
ditetapkan, mencari,
alternatif untuk meningkatkan hasil
mencoba metode
kerjanya;
alternatif untuk
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
peningkatan kinerja
unit
kerjanya
untuk
mencoba
menerapkan metode kerja yang lebih
efektif yang sudah dilakukannya.
5. Pelayanan
2
Mampu mensupervisi/ 2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mengawasi/ menyelia
mengerjakan
tugas-tugas
dan menjelaskan
pemerintahan/pelayanan
publik,
proses pelaksanaan
mampu menyelia dan menjelaskan
tugas tugas
secara
obyektif
bila
ada
yang
pemerintahan/
mempertanyakan
kebijakan
yang
pelayanan publik
diambil;
secara transparan
2.2. Secara aktif 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan bawahan
dengan memberikan
contoh dan penjelasan
cara melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis masalah
secara mendalam

2

Aktif mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Taransportasi Darat, Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan,
Teknik Keselamatan Otomotif, Hukum, Ekonomi, atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Orientasi LL
√
Diklat Penguji Dasar Lanjutan
√
Diklat Pembekalan Kepala Pengujian
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat)
tahun atau Jabatan Fungsional yang
setingkat dengan Jabatan Pelaksana
sesuai dengan bidang tugas Jabatan
yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah data sarana pengujian kendaraan bermotor
2. Prosentase terpenuhinya konsep penerbitan Surat Pemberitahuan
Uji Kendaraan Bermotor (SPUKB) dan surat teguran bagi
kendaraan yang telah habis masa uji berkala.
3. Prosentase rehabilitasi pemeliharaan sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan
Jabatan Administrator
Perhubungan
JABATAN ADMINISTRATOR

I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta
evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana dan keselamatan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Transportasi, Hukum, MKTJ, TKO, Fisip, Ekonomi atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
Diklat Orientasi LL
√
Diklat MRLL
√
Diklat Andalalin
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Jumlah pembangunan prasarana perhubungan yang berkeselamatan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Prasarana
Jabatan Pengawas
Perhubungan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perhubungan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu mengingatkan, 2.1. Mengingatkan
rekan
kerja
untuk
mengajak rekan kerja
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
untuk bertindak
dan etika organisasi dalam segala
sesuai nilai, norma,
situasi dan kondisi; Mengajak orang
dan etika organisasi
lain untuk bertindak sesuai etika dan
kode etik;
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
konsisten dalam setiap situasi, pada
unit kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat
dipercaya
sesuai
dengan
etika
organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu
orang
lain
dalam
kerja yang partisipatif
menyelesaikan
tugas-tugas
mereka
dan efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan
gaya
komunikasi
komunikasi secara
informal
untuk
meningkatkan
formal dan informal;
hubungan profesional;
Bersedia
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
mendengarkan orang
menangkap dan menginterpretasikan
lain, menginterpretasi
pesan-pesan dari orang lain, serta
kan pesan dengan
memberikan respon yang sesuai;
respon yang sesuai,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato,
mampu menyusun
draft naskah, laporan dll sesuai arahan
materi presentasi,
pimpinan.
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai
standar kerja pribadi yang lebih tinggi
hasil
meningkatkan hasil
dari standar kerja yang ditetapkan
kerja pribadi yang
organisasi;
lebih tinggi dari
2.2. Mencari,
mencoba
metode
kerja
standar yang
alternatif untuk meningkatkan hasil
ditetapkan, mencari,
kerjanya;
mencoba metode
2.3.
Memberi contoh kepada orang-orang di
alternatif untuk
unit
kerjanya
untuk
mencoba
peningkatan kinerja
menerapkan metode kerja yang lebih
efektif yang sudah dilakukannya.
5. Pelayanan
2
Mampu mensupervisi/ 2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mengawasi/ menyelia
mengerjakan
tugas-tugas
dan menjelaskan
pemerintahan/pelayanan
publik,
proses pelaksanaan
mampu menyelia dan menjelaskan
tugas tugas
secara
obyektif
bila
ada
yang
pemerintahan/
mempertanyakan
kebijakan
yang
pelayanan publik
diambil;
secara transparan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
mengenali
kebutuhan
pemangku
kepentingan agar dapat menjalankan
pelaksanaan
tugas
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik
secara cepat dan tanggap;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan bawahan
dengan memberikan
contoh dan penjelasan
cara melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis masalah
secara mendalam

2

Aktif mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

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.
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.
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.
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.
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
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Sipil, Transportasi, Manajemen, Hukum, Ekonomi atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Terminal
√
Diklat Parkir
√
Diklat Perkeretaapian
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Prosentase pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data terminal
penumpang tipe C
2. Prosentase pelaksanaan monitoring kegiatan pemantauan
operasional terminal penumpang tipe C dan parkir di tepi jalan.
3. Prosentase terpenuhinya konsep ijin penyelenggaraan dan
pembangunan fasilitas parkir,
4. Prosentase Jumlah terpenuhinya rehabilitas atau pemeliharaan
sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Keselamatan dan Pengembangan
Jabatan Pengawas
Perhubungan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan kebijakan serta evaluasi pelaporan
di
bidang
audit
dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Kabupaten
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
tugas-tugas mereka untuk mendukung
kerja yang
sasaran tim;
partisipatif dan
2.2. Berbagi informasi yang relevan atau
efektif
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
3. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
untuk meningkatkan hubungan profesional;
komunikasi secara
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
formal dan
menangkap dan menginterpretasikan pesaninformal;
pesan dari orang lain, serta memberikan
Bersedia
respon yang sesuai;
mendengarkan
2.3.
Membuat materi presentasi, pidato, draft
orang lain,
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang sesuai,
mampu menyusun
materi presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
4. Orientasi pada
2
Berupaya
standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja yang ditetapkan organisasi;
kerja pribadi yang
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
lebih tinggi dari
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
standar yang
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
ditetapkan,
kerjanya untuk mencoba menerapkan
mencari, mencoba
metode kerja yang lebih efektif yang sudah
metode alternatif
dilakukannya.
untuk peningkatan
kinerja
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
5. Pelayanan
2
Mampu
mengerjakan
tugas-tugas
Publik
mensupervisi/
pemerintahan/pelayanan publik, mampu
mengawasi/
menyelia dan menjelaskan secara obyektif
menyelia dan
bila ada yang mempertanyakan kebijakan
menjelaskan proses
yang diambil;
pelaksanaan tugas
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
tugas
mengenali
kebutuhan
pemangku
pemerintahan/
kepentingan
agar
dapat
menjalankan
pelayanan publik
pelaksanaan
tugas
pemerintahan,
secara transparan
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan contoh
dan penjelasan
cara melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Transportasi Darat, MKTJ, TKO, Hukum, Fisip, Ekonomi atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Manajemen Rekayasa Lalu lintas
√
Diklat Andalalin
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah patroli pengawasan jalan raya dan pengaturan lalu lintas
2. Jumlah bimbingan dan penyuluhan kepada anak sekolah di bidang
keselamatan lalu lintas
3. Jumlah bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang
keselamatan lalu lintas
4. Jumlah pelaksanaan Operasi laik jalan kendaraan dan angkutan
umum
5. terpenuhinya pelaksanaan uji kelayakan sarana transportasi guna
keselamatan penumpang
6. Prosentasi pengembangan sistem data kecelakaan lalu lintas
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Sarana dan Prasarana
Jabatan Pengawas
Perhubungan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas
Perhubungan terkait
penyiapan
penyusunan
rencana
teknis
operasional,
koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi
dan
pelaporan
di
bidang pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan
darat terkait terminal dan perparkiran.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan

532

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi, Manajemen, Administrasi, Teknik Informatika, Manajemen
Teknik Informatika, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Terminal
√
2. Manajemen Parkir
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Prosentase Perparkiran retribusi parkir tepi jalan
2. Prosentase Perparkiran retribusi parkir khusus
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√

N.

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian, perkebunan dan peternakan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial
1. Integritas

Kompetensi

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/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

4

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

3. Komunikasi

4

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi
dimensi secara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
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.

4. Orientasi pada
hasil

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 hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.
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III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Peternakan/ Ekonomi Pertanian/ Agribisnis/ Ilmu Pertanian dan
Perkebunan/ Perencanaan Wilayah dan Kota/Studi Pembangunan/
Sosial Ekonomi Pertanian/ Sosiologi Pedesaan/ Budidaya Pertanian dan
Perkebunan/ Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan/ Sistem Teknik
Informatika/ Manajemen Teknik Informatika/ Nutrisi dan Makanan
Ternak/ Produksi Ternak/ Budidaya Ternak dan Produksi/ Teknologi
Pakan Ternak atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
√
1. Diklat Budidaya Ikan Air Tawar;
√
2. Diklat Budidaya Ternak Besar dan
√
Kecil;
3. Diklat Paramedis Kesehatan Hewan;
√
4. Diklat Pengembangan Teknologi
√
Budidaya Perikanan;
5. Diklat Teknologi Budidaya Tanaman
√
Pangan
1. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
2. sedang
atau
pernah
menduduki
√
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
1. Kelancaran
dan
ketepatan
mengoordinasikan
penyediaan
infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan,
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan peningkatan kualitas
sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan
pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman
konsumsi dan keamanan pangan;
3. Kelancaran dan ketepatan merumuskan programa penyuluhan
pertanian;
4. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan penataan prasarana
pertanian;
5. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan pengawasan mutu
dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan
pakan ternak;
6. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
pengawasan
peredaran sarana pertanian;
7. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan pembinaan produksi
di bidang pertanian;
8. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan pengendalian dan
penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
9. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan pengendalian dan
penanggulangan bencana alam;
10. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
pembinaan
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
11. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan penyuluhan pertanian
sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
12. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan pemberian izin usaha/
rekomendasi teknis pertanian; dan
13. Kelancaran dan ketepatan mengarahkan dan mengendalikan
pelaksanaan program kesekretariatan bidang ketahanan pangan,
pertanian, perkebunan dan peternakan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Jabatan Administrator
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Hukum/ Manajemen/ Sosial atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Diklat Manajemen Kepegawaian
√
2. Diklat Perencanaan dan Penganggaran
√
3. Diklat RENSTRA
√
4. Diklat SAKIP
√
5. Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan
√
Daerah
6. Diklat Tata Naskah Dinas
√
7. Diklat Pengadaan Barang Jasa
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
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√

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Pembina (IV/a)
1. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan koordinasi, penyusunan
rencana dan program, evaluasi serta pelaporan bidang kearsipan
dan perpustakaan;
2. Kelancaran
dan
ketepatan
pengelolaan
keuangan
dan
perbendaharaan;
3. Kelancaran dan ketepatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi,
arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas dan
ketatalaksanaan;dan
4. Kelancaran dan ketepatan pengelolaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi serta
pelaporan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Perencanaan dan Penganggaran
√
2. Diklat Renstra
√
3. Diklat SAKIP
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan menyiapkan bahan dan menyusun
konsep penyusunan rencana program kerja DKPP;
2. Kelancaran
dan
ketepatan
menyusun
dan melaksanakan
pemutakhiran data DKPP;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program kegiatan dengan koordinasi, peninjauan
lapangan dan menganalisa data; dan
4. Kelancaran dan ketepatan menyiapkan bahan dan penyusunan
konsep laporan pelaksanaan kegiatan DKPP.

541

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Keuangan
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi serta
pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi/ Ekonomi Pembangunan atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Pengelolaan Aset Daerah
√
2. Diklat Bendahara Keuangan Daerah
√
3. Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah
√
4. Diklat Akuntansi Berbasis Akrual
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
2. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan kegiatan verifikasi dan
pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan;
4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan Sistem Akuntansi
Pemerintahan Daerah;
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pembayaran gaji Aparatur
Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap serta tenaga honorarium;
6. Kelancaran dan ketepatan mengelola pendapatan Daerah dengan
menghimpun setoran retribusi dan pendapatan lain;
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7. Kelancaran dan ketepatan mengonsep Laporan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen
pertanggungjawaban lainnya;
8. Kelancaran dan ketepatan mengonsep laporan keuangan;
9. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengelolaan administrasi
barang milik Daerah; dan
10. Kelancaran dan ketepatan mengonsep laporan pertanggungjawaban
pengelolaan barang milik Daerah.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Hukum/ Ekonomi/ Ilmu Politik/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi
Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Manajemen Kepegawaian
√
2. Diklat Tata Naskah Dinas
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan mengelola administrasi umum meliputi
surat-menyurat, dokumentasi dan kearsipan;
2. Kelancaran dan ketepatan mengelola administrasi kehumasan
meliputi penerimaan tamu, keprotokolan, upacara dan informasi
publik;
3. Kelancaran dan ketepatan mengelola administrasi kerumahtanggaan
meliputi pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor,
penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor
dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas;
4. Kelancaran dan ketepatan mengelola administrasi perjalanan dinas
dengan koordinasi, konsultasi, menyiapkan surat perjalanan dinas
dan kendaraan dinas, serta penyelesaian pembayaran uang
perjalanan dinas;
5. Kelancaran dan ketepatan mengelola ketatalaksanaan meliputi
sistem dan prosedur kerja;
6. Kelancaran dan ketepatan mengelola administrasi kepegawaian;
7. Kelancaran dan ketepatan mengonsep laporan kepegawaian.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Ketahanan Pangan
Jabatan Administrator
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang ketahanan pangan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi Pertanian/ Manajemen/ Agribisnis atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
Diklat Teknologi Budidaya Tanaman
√
Pangan
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk.I (III/d)
1. Kelancaran dan ketepatan mengarahkan dan mengendalikan
pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang ketersediaan pangan,
kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan;
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2. Kelancaran dan ketepatan menyelenggakan bimbingan teknis dan
supervisi bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi
pangan dan cadangan pangan;
3. Kelancaran dan ketepatan menyelengarakan pemantapan program di
bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan
dan cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan;
4. Kelancaran dan ketepatan merumuskan bahan penyusunan
program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi bidang
ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan dan
cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan;
5. Kelancaran dan ketepatan mengoordinasikan penyediaan dan
penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka
stabilisasi pasokan dan harga pangan;
6. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan pengelolaan cadangan
pangan Pemerintah Daerah dan menjaga keseimbangan cadangan
pangan Pemerintah Daerah;
7. Kelancaran dan ketepatan merumuskan bahan kebijakan harga
minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat;
8. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan penyusunan data
informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan
pasar; dan
9. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
pelaksanaan
komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi
dan keamanan pangan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan
evaluasi di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika/ Administrasi
Perkantoran/ Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Teknologi Budidaya Tanaman
√
Pangan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan kegiatan identifikasi
potensi sumberdaya dan produksi pangan;
2. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan penyusunan Neraca
Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan prognosa tingkat
kebutuhan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar
Keagamaan Nasional;
4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengembangan sarana
prasarana ketersediaan pangan melalui bimbingan teknis dan
pemantauan; dan
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan kegiatan identifikasi dan
pemetaan kelompok rawan pangan dengan mempelajari dan
mengevaluasi data.

551

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Distribusi Dan Cadangan Pangan
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan
evaluasi di bidang distribusi dan pengelolaan cadangan pangan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi Pertanian/ Manajemen/ Agribisnis atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Teknologi Budidaya Tanaman
√
Pangan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan keakuratan nmelaksanakan kegiatan identifikasi
infrastruktur distribusi pangan secara analisis;
2. Kelancaran
dan
keakuratan
melaksanakan
pengembangan
infrastruktur distribusi pangan;
3. Kelancaran
dan
keakuratan
melaksanakan
pembinaan
pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat di
daerah;
4. Kelancaran dan keakuratan melaksanakan bimbingan teknis
pengembangan lumbung pangan masyarakat; dan
5. Kelancaran dan keakuratan melaksanakan pemantauan dan
pengumpulan data harga dan akses pangan secara periodik dan
berkelanjutan untuk panel harga.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, dan evaluasi di bidang
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi Pertanian/ Manajemen/ Agribisnis/ Akuntansi/ Ekonomi
Pembangunan / Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Teknologi Budidaya Tanaman
√
Pangan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan sosialisasi dan pembinaan
peningkatan mutu konsumsi masyarakat;
2. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan sosialisasi dan pembinaan
potensi sumber pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan sosialisasi dan promosi
penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi
Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal;
4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan analisis pola konsumsi
pangan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai indeks mutu seimbang;
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bimbingan teknis
penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR);
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6. Kelancaran dan ketepatan menyiapkan bahan kerjasama antar
pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan;
7. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pembinaan dan
pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat sesuai
peraturan perundang-undangan; dan
8. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pembinaan dan
pengawasan produk pangan segar.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluh Pertanian
Jabatan Administrator
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan
teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana penyuluhan
pertanian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ilmu Pertanian dan Peternakan/ Perencanaan Wilayah Kota/ Studi
Pembangunan/ Sosial Ekonomi Pertanian/ Ekonomi Pertanian/
Sosiologi Pedesaan dan Agribisnis/ Ilmu Pertanian dan Perkebunan/
Teknologi Dalam Ilmu Tanaman/ Ilmu Sosiologi Pertanian atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Diklat Kewirausahaan Agribisnis Bagi
√
Petani
2. Diklat Pengairan Tingkat Dasar
√
3. Diklat Tingkat Lanjutan
√
4. Diklat Pengambilan Contoh Benih Bagi
√
Pengawas Benih Tanaman
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk.I (III/d)
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√

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kelancaran dan ketepatan mengarahkan dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan
Pertanian;
2. Kelancaran dan ketepatan merumuskan bahan penyusunan
programa pertanian;
3. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan penyediaan dukungan
infrastruktur pertanian
4. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan pengembangan
potensi dan pengelolaan lahan dan air;
5. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan penyediaan dan
pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin
pertanian;
6. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
bimbingan
pembiayaan pertanian;
7. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan fasilitasi investasi
pertanian;
8. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan bimbingan dan
penguatan kelembagaan pertanian; dan
9. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan bimbingan dan
peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Prasarana
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan
teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan air.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Pertanian dan Peternakan/ Perencanaan Wilayah Kota/ Studi
Pembangunan/ Sosial Ekonomi Pertanian/ Ekonomi Pertanian/
Sosiologi Pedesaan/ Agribisnis atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Teknis Penyuluhan
√
2. Diklat pengembangan pupuk organik
√
bagi Penyuluh Pertanian
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan menyiapkan konsep rancangan
pengembangan lahan, pemetaan potensi dan pengawasan tata guna
lahan pertanian, penetapan sentra komoditas pertanian dan areal
tanam;
2. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bimbingan teknis
pengembangan, rehabilitasi, konservasi dan pengendalian lahan
pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; dan
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bimbingan teknis
rehabilitasi jaringan, sumber air dan konservasi air irigasi serta
penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Sarana
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat
dan mesin pertanian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.

562

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Pertanian/ Perkebunan/ Manajemen/ Administrasi atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Teknis Sarana Pertanian
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan penyusunan data dan
informasi ketersediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin
pertanian/perkebunan/peternakan;
2. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi penyediaan, penggunaan
pupuk dan pestisida, serta pembinaan unit pelayanan pestisida;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pembinaan,penerapan dan
pengembangan alat dan mesin pertanian/perkebunan/peternakan;
dan
4. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi pengendalian dan
pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk dan
pestisida,
pelaksanaan
peringatan
dini
dan
pengamanan
ketersediaan pupuk dan pestisida.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Penyuluhan
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan programa penyuluhan, pelaksanaan
kegiatan penyuluhan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan
evaluasi penyuluhan di bidang kelembagaan. ketenagaan dan metode, penyebaran
informasi penyuluhan serta pengelolaan pengembangan usaha.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Pertanian dan Perkebunan/ Teknologi Dalam Ilmu Tanaman/
Ilmu Sosiologi Pertanian atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat penyuluhan pertanian
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan Fasilitasi penyusunan programa
penyuluhan melalui koordinasi, identifikasi sumber daya dan
program pembangunan pertanian;
2. Kelancaran dan ketepatan Terselenggaranya kegiatan penyuluhan
dengan bimbingan, pelatihan dan supervisi;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi penyuluhan di bidang kelembagaan,
ketenagaan dan metode;
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4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan penyebaran informasi
penyuluhan;
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan peningkatan kapasitas
penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swakarsa;
6. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi pengembangan Balai
Penyuluhan Kecamatan;
7. Kelancaran
dan
ketepatan
memfasilitasi
pembentukan,
pengembangan dan pembinaan kelompok tani, gabungan kelompok
tani (Gapoktan) dan asosiasi petani; dan
8. Kelancaran
dan
ketepatan
melaksanakan
pengelolaan
pengembangan usaha tani.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jabatan Administrator
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan
teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan
hortikultura.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Agribisnis/ Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan/ Ilmu Hama dan
Penyakit Tanaman/ Budidaya Pertanian dan Perkebunan/ Ekonomi
Pertanian/ Sistem Teknik Informatika/ Pemasaran/ Manajemen Teknik
Informatika/ Ilmu Kesejahteraan Sosial/ Ketahanan Nasional dan
Kebijakan Publik/ Pertanian atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Diklat Teknologi Budidaya Tanaman
√
Pangan
2. Diklat
Budidaya
Hortikultura
√
Komoditas Eksport
3. Diklat Teknologi Budidaya Hortikultura
√
Komodiras Tanaman Semusim

3 Fungsional
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C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk.I (III/d)
1. Kelancaran dan ketepatan mengarahkan dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura
berdasarkan data
2. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
pengawasan
peredaran, dan sertifikasi benih bidang tanaman pangan dan
hortikultura;
3. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan bimbingan penerapan
peningkatan produksi bidang tanaman pangan dan hortikultura;
4. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan pengendalian dan
penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam,
dan dampak perubahan iklim bidang tanaman pangan dan
hortikultura;
5. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
bimbingan
pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil bidang tanaman
pangan dan hortikultura; dan
6. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan pemberian izin usaha/
rekomendasi teknis bidang tanaman pangan dan hortikultur.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi di bidang tanaman
pangan dan hortikultura.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Agribisnis/ Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan/ Ilmu Hama dan
Penyakit Tanaman/ Budidaya Pertanian dan Perkebunan/ Ekonomi
Pertanian/ Sistem Teknik Informatika/ Pemasaran/ Manajemen Teknik
Informatika/ Ilmu Kesejahteraan Sosial/ Ketahanan Nasional/
Kebijakan Publik/ Pertanian atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Teknologi Budidaya Tanaman
√
Pangan
2. Diklat
Budidaya
Hortikultura
√
Komoditas Eksport
3. Diklat Teknologi Budidaya Hortikultura
√
Komodiras Tanaman Semusim
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bimbingan budidaya
tanaman pangan dan hortikultura meliputi pola tanam, peningkatan
mutu hasil;
2. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengembangan produksi
pertanian melalui intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi serta
peremajaan/rehabilitasi tanaman pangan dan hortikultura;
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3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan fasilitasi penerapan paket
teknologi peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan penyusunan data statistik
tanaman pangan dan hortikultura;
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Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Kepala Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan Dan
Hortikultura
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan di
bidang tanaman pangan dan hortikultura.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Agribisnis/ Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan/ Ilmu Hama dan
Penyakit Tanaman/ Budidaya Pertanian dan Perkebunan/ Ekonomi
Pertanian/ Sistem Teknik Informatika/ Pemasaran/ Manajemen Teknik
Informatika/ Ilmu Kesejahteraan Sosial/ Ketahanan Nasional/
Kebijakan Publik/ Pertanian atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Teknologi Budidaya Tanaman
√
Pangan;
2. Diklat tanaman pangan dan
√
holtikultura;
3. Diklat pengelolaan/ pengendalian hama
√
Terpadu.
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pemantauan bimbingan
penerapan pedoman perbenihan, standar mutu benih, pengaturan
penggunaan benih, pemantauan produksi benih, pengawasan
perbanyakan dan peredaran serta penggunaan benih, pembangunan
dan pengelolaan balai benih, pengawasan penangkar benih;
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2. Kelancaran dan ketepatan menyiapkan bahan penyusunan rencana
kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul tanaman
pangan dan hortikultura mell;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengembangan sistem
informasi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengamatan, identifikasi
dan analisis penyebab terjadinya serangan organisme pengganggu
tanaman;
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengendalian dan
penanggulangan organisme pengganggu tanaman;
6. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi penanggulangan dan
pemulihan/recovery tanaman pangan dan holtikultura pasca
terjadinya bencana alam (kekeringan dan banjir); dan
7. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang
Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT).
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Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Kepala Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan
Hortikultura
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil
di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Agribisnis/ Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan/ Ilmu Hama dan
Penyakit Tanaman/ Budidaya Pertanian dan Perkebunan/ Ekonomi
Pertanian/ Sistem Teknik Informatika/ Pemasaran/ Manajemen Teknik
Informatika/ Ilmu Kesejahteraan Sosial/ Ketahanan Nasional/
Kebijakan Publik/ Pertanian atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Teknologi Budidaya Tanaman
√
Pangan;
2. Diklat tanaman pangan dan
√
holtikultura;
3. Diklat pengelolaan/ pengendalian hama
√
Terpadu.
memiliki pengalaman dalam Jabatan
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
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√

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan fasilitasi penerapan cara
pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan
hortikultura;
2. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bimbingan teknis
pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber
pembiayaan/kredit agribisnis, rencana usaha agribisnis,
pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan serta pengawasan
penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit bidang tanaman
pangan dan hortikultura;
3. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi dan melayani rekomendasi
usaha tanaman pangan dan hortikultura;
4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pembinaan usaha dan
bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan
pencapaian pola kerjasama usaha tani;
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan fasilitasi dan evaluasi
pemasaran hasil, promosi, temu usaha, pelayanan dan
penyebarluasan serta pemantauan informasi harga komoditas;
6. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengawasan harga
komoditas tanaman pangan dan hortikultura; dan
7. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan evaluasi pengolahan dan
pemasaran hasil, promosi, temu usaha, pelayanan informasi harga
komoditas.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Perkebunan
Jabatan Administrator
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan
teknis, serta pemantauan dan evaluasi bidang perkebunan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Budidaya Pertanian dan Perkebunan/ Bioteknologi Pertanian dan
Perkebunan/ Sistem Teknik Informatika/ Manajemen Teknik
Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Diklat Budidaya Komoditas Perkebunan
√
2. Diklat Budidaya Komoditas Unggulan
√
Perkebunan
3. Diklat Perkebunan
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk.I (III/d)
1. Kelancaran dan ketepatan mengarahkan
pelaksanaan kegiatan Bidang Perkebunan;
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√

dan

mengendalikan

2. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
pengawasan
peredaran dan sertifikasi benih bidang perkebunan;
3. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan bimbingan penerapan
peningkatan produksi bidang perkebunan;
4. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan pengendalian dan
penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam,
dan dampak perubahan iklim bidang perkebunan;
5. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan penanggulangan
gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran bidang perkebunan;
6. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
bimbingan
pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil bidang perkebunan;
7. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
pemberian
rekomendasi teknis terkait izin usaha bidang perkebunan; dan
8. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Perkebunan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Produksi Perkebunan
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi di bidang perkebunan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Pertanian dan Perkebunan/ Budidaya Pertanian dan Perkebunan/
Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan/ Sistem Teknik Informatika/
Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Budidaya Komoditas Perkebunan
√
2. Diklat Budidaya Komoditas Unggulan
√
Perkebunan
3. Diklat Perkebunan
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan penyusunan rencana
tanam dan produksi tanaman perkebunan;
2. Kelancaran dan ketepatan menyiapkan bahan penentuan areal dan
sasaran produksi perkebunan;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan fasilitasi penerapan paket
teknologi peningkatan produksi tanaman perkebunan;
4. Kelancaran dan ketepatan menyusun konsep rancangan
penanggulangan dan pemulihan/recovery tanaman perkebunan
pasca terjadinya bencana alam (kekeringan dan banjir);
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5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan penyusunan data statistik
tanaman perkebunan secara cermat;
6. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pembinaan sumberdaya
manusia pertanian tentang komoditas perkebunan; dan
7. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pemantauan produksi
tanaman perkebunan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Perkebunan
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perbenihan dan perlindungan di
bidang perkebunan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Pertanian dan Perkebunan/ Budidaya Pertanian dan Perkebunan/
Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan/ Sistem Teknik Informatika/
Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Budidaya Komoditas Perkebunan
√
2. Diklat Budidaya Komoditas Unggulan
√
Perkebunan
3. Diklat Perkebunan
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengembangan sistem
informasi perbenihan tanaman perkebunan;
2. Kelancaran dan ketepatan menyusun rencana analisis kebutuhan
benih tanaman perkebunan;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan kegiatan Sekolah
Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT);
4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengamatan, identifikasi
dan analisis penyebab terjadinya serangan organisme pengganggu
tanaman perkebunan;
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5. Kelancaran dan ketepatan mengonsep rancangan pengendalian dan
penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman
perkebunan;
6. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengawasan peredaran
benih tanaman perkebunan; dan
7. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pembinaan dan
pengawasan penangkar benih dan bibit perkebunan serta balai
benih milik swasta.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
III. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil
di bidang perkebunan.
IV.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Pertanian dan Perkebunan/ Budidaya Pertanian dan Perkebunan/
Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan/ Sistem Teknik Informatika/
Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Budidaya Komoditas Perkebunan
√
2. Diklat Budidaya Komoditas Unggulan
√
Perkebunan
3. Diklat Perkebunan
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pembinaan dan bimbingan
teknis pengolahan hasil dan peningkatan mutu hasil perkebunan;
2. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bimbingan teknis
penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit
penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bimbingan teknis
pembinaan usaha dan kelembagaan usaha tani perkebunan;
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4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bimbingan pengembangan
dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis,
penyusunan rencana usaha agribisnis, pemberdayaan lembaga
keuangan mikro pedesaan serta pengawasan penyaluran,
pemanfaatan dan pengendalian kredit bidang perkebunan;
5. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi rekomendasi izin usaha
perkebunan; dan
6. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan fasilitasi promosi, temu
usaha, pemasaran hasil, pelayanan dan penyebarluasan informasi
harga komoditas perkebunan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jabatan Administrator
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan
teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Nutrisi dan Makanan Ternak/ Produksi Ternak/ Budidaya Ternak/
Produksi dan Teknologi Pakan Ternak/ Ilmu Pertanian dan
Perkebunan/ Ilmu Peternakan/ Perikanan atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Diklat Peternakan
√
2. Diklat Teknis Paramedis Kesehatan
√
Hewan
3. Diklat Kesehatam Masyarakat Veteriner
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk.I (III/d)
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√

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kelancaran dan ketepatan mengarahkan dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
2. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan pengelolaan sumber
daya genetik hewan;
3. Kelancaran dan ketepatan merencanakan kebutuhan dan
penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit
hijauan pakan ternak;
4. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan bimbingan penerapan
peningkatan produksi ternak;
5. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan pengendalian penyakit
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
6. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
pengawasan
peredaran dan pengunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak,
pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
7. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
pengawasan
pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
8. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
pelaksanaan
sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan
kesejahteraan hewan;
9. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
pemberian
izin/rekomendasi bidang peternakan, kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner; dan
10. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
bimbingan
pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil bidang peternakan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Benih/Bibit Dan Produksi
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
III. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi
di bidang peternakan.
IV.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.

594

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Nutrisi dan Makanan Ternak/ Produksi Ternak/ Budidaya Ternak/
Produksi dan Teknologi Pakan Ternak/ Ilmu Pertanian dan
Perkebunan/ Ilmu Peternakan/ Perikanan atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Peternakan
√
2. Diklat Teknis Paramedis Kesehatan
√
Hewan
3. Diklat Kesehatam Masyarakat Veteriner
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan menyiapkan bahan penetapan kawasan
peternakan, peta potensi peternakan, pengembangan hijauan pakan
ternak, penetapan padang penggembalaan dan bimbingan
penetapan kawasan peternakan;
2. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bimbingan teknis
budidaya ternak, seleksi ternak bibit, registrasi ternak bibit,
penerapan standar pembibitan dan pengawasan mutu bibit;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan kegiatan pelatihan
inseminasi buatan, pencatatan administrasi dan pengawasan
pelaksanaan inseminasi buatan;
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4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bimbingan produksi pakan
ternak, penerapan teknologi pakan ternak, standar mutu pakan
ternak dan pengawasan peredaran pakan ternak;
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengembangan informasi
peternakan melalui pengumpulan, pengolahan, dan analisis data
peternakan;
6. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengembangan sumber
daya genetik hewan; dan
7. melaksanakan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Kesehatan Hewan
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
V. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.
VI.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Nutrisi dan Makanan Ternak/ Produksi Ternak/ Budidaya Ternak/
Produksi dan Teknologi Pakan Ternak/ Ilmu Pertanian dan
Perkebunan/ Ilmu Peternakan/ Perikanan atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Peternakan
√
2. Diklat Teknis Paramedis Kesehatan
√
Hewan
3. Diklat Kesehatam Masyarakat Veteriner
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bimbingan kesehatan
hewan, penerapan teknologi kesehatan hewan;
2. Kelancaran dan ketepatan menyiapkan bahan pertimbangan
pemberian rekomendasi meliputi izin praktek dokter hewan, izin
usaha obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan,
poultry shop dan pet shop, serta rekomendasi instalasi karantina
hewan;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan upaya pengembangan obat
hewan mencakup identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat
hewan, penerapan mutu obat hewan dan pengawasan penggunaan
obat hewan;

598

4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan penanggulangan penyakit
hewan akibat bencana alam;
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bimbingan pelaporan dan
pendataan penyakit individual/menular pada hewan;
6. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengawasan pengeluaran
dan/atau pemasukan hewan melalui pemberian Surat Keterangan
Kesehatan Hewan; dan
7. Kelancaran dan ketepatan mengelola pelayanan jasa laboratorium
dan jasa medik veteriner di Daerah.
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Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Kepala Seksi Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan
Pemasaran Hasil Peternakan
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
VII.
IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat veteriner,
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan.
VIII.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Nutrisi dan Makanan Ternak/ Produksi Ternak/ Budidaya Ternak/
Produksi dan Teknologi Pakan Ternak/ Ilmu Pertanian dan
Perkebunan/ Ilmu Peternakan/ Perikanan atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Peternakan
√
2. Diklat Teknis Paramedis Kesehatan
√
Hewan
3. Diklat Kesehatan Masyarakat Veteriner
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bimbingan kesehatan
masyarakat veteriner, penerapan teknologi kesehatan masyarakat
veteriner;
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2. Kelancaran dan ketepatan memberikan rekomendasi melalui
penerbitan surat keterangan asal hewan dan produk hewan, surat
keterangan kesehatan bahan asal ternak, bimbingan standar teknis
unit usaha produk pangan asal hewan dan bimbingan pelaksanaan
penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengawasan lalu lintas
produk ternak dengan penyiapan bahan rekomendasi hasil penilaian
dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bimbingan penyusunan
rencana usaha agribisnis, pemberdayaan lembaga keuangan mikro
pedesaan, pengawasan penyaluran dan pemanfaatan kredit usaha;
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bimbingan pengolahan
hasil peternakan, pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi,
unit penyimpanan bahan asal hewan, kelembagaan usaha tani
ternak dan kerjasama kemitraan usaha peternak;
6. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bimbingan teknis usaha
agribisnis peternakan, pemasaran hasil, promosi komoditas
peternakan, penyebarluasan informasi pasar;
7. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bimbingan panen, pasca
panen dan pengolahan hasil panen ternak;
8. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan penyiapan bahan
bimbingan Rumah Potong Hewan dan pemotongan hewan qurban;
9. Kelancaran dan ketepatan melakukan penyiapan bahan bimbingan
dan pengembangan unit pengolah hasil bidang peternakan dan
kesehatan hewan;
10. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengawasan pencegahan
penyakit hewan menular dengan penutupan wilayah penyakit hewan
menular (zoonosis), pencegahan hewan keluar/masuk daerah
endemi;
11. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengawasan penyaluran
dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program;
12. Kelancaran
dan
ketepatan
melaksanakan
pengawasan
kerjasama/kemitraan antara lembaga petani peternak;
13. Kelancaran
dan
ketepatan
melaksanakan
penerapan dan
pengawasan persyaratan teknis Seksi Kesehatan Masyarakat
Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Benih Pertanian dan Pembibitan Ternak
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
IX. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait penyiapan penyusunan
rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional,
evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan benih pertanian dan pembibitan
ternak.
X. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Pertanian/ Kehutanan/ Manajemen/ Administrasi atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Peternakan
√
2. Diklat Budidaya Ikan Air Tawar
√
3. Diklat Budidaya Pengembangan
√
Perikanan Air Payau;
4. Diklat Budidaya Ternak Besar dan Kecil
√
5. Diklat Kewirausahaan Agribisnis Petani
√
6. Diklat Pengelolaan Budidaya Perikanan
√
Kawasan Minapolitan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengelolaan benih
pertanian dan pembibitan ternak melalui bimbingan, monitoring dan
evaluasi penerapan penemuan-penemuan dan teknologi baru bidang
pertanian;
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2. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan penyaluran/pemasaran
benih pertanian dan pelayanan inseminasi buatan (IB);
3. Kelancaran
dan
ketepatan
melaksanakan
pengembangan,
pembinaan dan pemantauan kegiatan pengelolaan benih pertanian
dan pembibitan ternak;
4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pembinaan pada kelompok
penangkar benih padi;
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pemungutan retribusi
penjualan benih bersertifikat;
6. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan penyiapan penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan benih pertanian
dan pembibitan ternak; dan
7. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengelolaan administrasi
umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Benih Pertanian dan Pembibitan Ternak
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
XI. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi
dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang
ketatausahaan.
XII.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Administrasi Kepegawaian
√
2. Diklat Perencanaan dan Penganggaran
√
3. Diklat Akuntasi Berbasis Akrual
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata Muda Tk.I (III/b)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan
keuangan;
2. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan
ketatausahaan;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan
kepegawaian;
4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan
rumah tangga dan aset UPTD;
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan
data dan informasi UPTD; dan
6. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan
kearsipan dan dokumentasi.
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√

penyiapan pengelolaan
penyiapan pengelolaan
penyiapan pengelolaan
penyiapan pengelolaan
penyiapan pengelolaan
penyiapan pengelolaan

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Rumah Potong Hewan
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
XIII.
IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait penyiapan penyusunan
rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional,
evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan rumah potong hewan.
XIV.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Peternakan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1. Diklat Paramedis Kesehatan Hewan
2. Diklat Kesehatan Masyarakat Veteriner

√
√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata Muda Tk.I (III/b)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan
ternak sebelum dipotong dan daging sesudah pemotongan;
2. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengawasan peredaran
daging melalui survei, wawancara dan pemeriksaan daging;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengawasan tempat
pemotongan dan penjualan daging;
4. Kelancaran dan ketepatan menyusun rekomendasi perizinan
pengiriman daging ke luar Daerah;
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5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pembinaan kepada
petugas Rumah Potong Hewan (RPH) dan jagal dengan sosialisasi
dan bimbingan untuk menjamin produk daging;
6. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pemungutan retribusi
rumah potong hewan;
7. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan penyiapan penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan rumah potong
hewan; dan
8. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengelolaan administrasi
umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
XV.
IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait penyiapan penyusunan
rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional,
evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pusat kesehatan hewan.
XVI.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Peternakan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Diklat Paramedis Kesehatan Hewan

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan kegiatan penyehatan
hewan sebagai upaya medik meliputi tindakan promotif, preventif,
kuratif, rehabilitatif dan pelayanan medik reproduksi;
2. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pelayanan kesehatan
masyarakat veteriner meliputi penanganan hygiene, sanitasi,
keamanan bahan pangan asal hewan serta pembinaan penyediaan
produksi hewan;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan kegiatan epidemiologik
meliputi surveilens, pemetaan, pengumpulan, analisa data,
pengambilan specimen penyakit hewan, pengamatan, pemeriksaan
dan pelaporan penyakit hewan menular dan wabah penyakit hewan;
4. Kelancaran dan ketepatan mengelola serta memberikan informasi
veteriner dan kesiagaan darurat wabah penyakit hewan;
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5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pelayanan jasa veteriner
meliputi pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat
veteriner, keterangan dokter hewan, serta pemeriksaan dokumen
hewan/ternak dan produk hewan;
6. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pemungutan retribusi
pelayanan jasa veteriner melalui koordinasi dan langkah-langkah
optimalisasi pemungutan retribusi;
7. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan penyiapan penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pusat kesehatan
hewan; dan
8. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengelolaan administrasi
umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD.

613

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan
Jabatan Pengawas
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

JABATAN PENGAWAS
XVII.
IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi
dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang
ketatausahaan.
XVIII. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Administrasi Kepegawaian
√
2. Diklat Perencanaan dan Penganggaran
√
3. Diklat Akuntasi Berbasis Akrual
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata Muda Tk.I (III/b)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan
keuangan;
2. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan
ketatausahaan;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan
kepegawaian;
4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan
rumah tangga dan aset UPTD;
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan
data dan informasi UPTD; dan
6. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan
kearsipan dan dokumentasi.
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√

penyiapan pengelolaan
penyiapan pengelolaan
penyiapan pengelolaan
penyiapan pengelolaan
penyiapan pengelolaan
penyiapan pengelolaan

O.

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

1. Integritas

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/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

4

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

3. Komunikasi

4

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi
dimensi secara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
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.

4. Orientasi pada
hasil

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 hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.

A. Manajerial
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.
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III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Sosial dan Politik/ Manajemen/Pemerintahan/Manajemen Pariwisata/
Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
√
1. Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Akuntansi Pemerintah Dan Laporan
√
Keuangan Pemda;
4. Manajemen Pelayanan Publik;
5. Analisa Pengembangan Pariwisata;
6. Pengembangan Desa Wisata;
7. Manajemen Pemasaran Pariwisata.
a. Memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. Sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun.
Pembina Tingkat I (IV/b)
1. Keakuratan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
2. Kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan bidang pemuda, olah
raga dan pariwisata;
3. Keakuratan penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
urusan pemerintah bidang pemuda, olah raga dan pariwisata;
4. Jumlah tempat pelayanan dan fasilitas umum pariwisata semakin
bertambah dan berkembang.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
Jabatan Administrator
Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melakukan penyusunan perencanaan dan keuangan, serta umum dan
kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi/Manajemen/Sosial dan Politik/Hukum/Administrasi atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. RENSTRA;
3. Pengelolaan Keuangan Daerah;
√
4. Pengelolaan Aset Daerah;
5. Manajemen Kepegawaian.
Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki.
Pembina (IV/a)
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√

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana program,
evaluasi serta pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan
terpadu satu pintu dan tenaga kerja serta transmigrasi;
2. Keakuratan
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan
dan
perbendaharaan;
3. Keakuratan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi,
arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas dan
ketatalaksanaan;
4. Keakuratan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Jabatan Pengawas
Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, perencanaan pembiayaan,
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, evaluasi serta pelaporan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi/Studi Pembangunan/Manajemen/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/Sosial dan Politik atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Perencanaan dan penganggaran;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah;
√
3. Renstra;
4. SAKIP.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Jumlah dokumen perencanaan Dinas Kepemudaan dan olahraga
dan pariwisata;
2. Keakuratan pengolahan database Dinas Kepemudaan dan olahraga
dan pariwisata;
3. Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan
dan olahraga dan pariwisata;
4. Jumlah pengelolaan administrasi keuangan Dinas Kepemudaan dan
olahraga dan pariwisata.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Jabatan Pengawas
Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

:

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Ilmu Administrasi/Ilmu Pemerintahan/Hukum/Psikologi/
Sosial dan Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Kepegawaian;
√
2. Analisis Jabatan;
3. Pengelolaan Aset Daerah;
4. Tata Naskah Dinas.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Jumlah
pelayanan
administrasi
umum,
kehumasan,
kerumahtanggaan dan perjalanan dinas Dinas Kepemudaan dan
Olahraga dan Pariwisata;
2. Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian Dinas Kepemudaan
dan Olahraga dan Pariwisata;
3. Jumlah pengelolaan administrasi barang milik daerah Dinas
Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Kepemudaan
Jabatan Administrator
Kepemudaan dan Olahraga

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pembinaan dan perlindungan pemuda serta pemberdayaan lembaga
kepemudaan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ilmu Komunikasi/Pemerintahan/Manajemen/Sosial dan
Politik/Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Diklat Kewirausahaan Pemuda;
2. Diklat Manajemen Kepemudaan;
√
3. Diklat Manajemen Kelembagaan.
Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki.
Penata Tk.1 (III/d)
1. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan koordinasi, pembinaan,
pengembangan dan perlindungan pemuda;
2. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan koordinasi, pembinaan,
pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
3. Prosentase peningkatan jumlah lembaga kepemudaan yang sesuai
peraturan perundang-undangan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pembinaan dan Perlindungan Pemuda
Jabatan Pengawas
Kepemudaan dan Olahraga

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan perlindungan pemuda.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 informasi untuk
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
publik secara cepat dan tanggap;
2.3.
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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.

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Ekonomi/Sosial dan Politik/Sosiologi/Ilmu Pemerintahan
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Manajemen Kepemudaan;
√
2. Diklat Manajemen Kelembagaan.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan
dan
kelancaran
pelaksanaan
pembinaan,
pengembangan dan perlindungan pemuda;
2. Prosentase peningkatan aktivitas kepemudaan yang menumbuhkan
jiwa nasionalisme yang tinggi sebagai upaya pencegahan dan
perlindungan bahaya destruktif;
3. Keakuratan data aktivitas kepemudaan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan
Jabatan Pengawas
Kepemudaan dan Olahraga

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga
kepemudaan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Sosial dan Politik/Sosiologi/Pemerintahan atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Manajemen Kepemudaan;
√
2. Diklat Manajemen Kelembagaan;
3. Diklat Kewirausahaan Pemuda.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan
pelaksanaan
pembinaan,
pengembangan
dan
pemberdayaan lembaga kepemudaan;
2. Keakuratan data organisasi kepemudaan dan kelompok pemuda
meliputi jumlah dan kegiatannya;
3. Prosentase peningkatan lembaga kepemudaan daerah yang sesuai
peraturan perundang-undangan;
4. Ketepatan dan kelancaran bantuan sarana dan prasarana kegiatan
kepemudaan;
5. Kelancaran pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kegiatan lembaga
kepemudaan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Olahraga
Jabatan Administrator
Kepemudaan dan Olahraga

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pengembangan keolahragaan dan kapasitas lembaga keolahragaan,
bakat prestasi olahraga serta sarana prasarana.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Sosial dan Politik/Manajemen/Pemerintahan/Ilmu Keolahragaan/ Ilmu
Kepelatihan dan Olahraga atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Diklat Manajemen Olahraga Prestasi;
√
2. Diklat Pengelolaan Organisasi Olahraga.

Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki.
Penata Tk.1(III/d)
1. Keakuratan
pelaksanaan
pembinaan,
pengembangan
dan
pemantauan keolahragaan dan bakat prestasi;
2. Keakuratan
pelaksanaan
pembinaan,
pengembangan
dan
pemantauan kapasitas lembaga keolahragaan Daerah;
3. Keakuratan Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan menyusun
perencanaan
serta
melaksanakan
penyediaan
prasarana
keolahragaan;
4. Prosentase peningkatan lembaga olahraga yang sesuai peraturan
perundang-undangan;
5. Prosentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Seksi Pengembangan Keolahragaan dan Bakat Prestasi
Jabatan Pengawas
Kepemudaan dan Olahraga

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan keolahragaan dan
bakat prestasi.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Sosial dan Politik/Pemerintahan/Ilmu Keolahragaan/ Ilmu Kepelatihan
dan Olahraga atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Manajemen Olahraga Prestasi
√
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Ketepatan dan kelancaran kegiatan pembinaan, pengembangan dan
pemantauan keolahragaan dan bakat prestasi;
2. Prosentase peningkatan bakat prestasi olahraga;
3. Keakuratan data pelaku olahraga berprestasi;
4. Kelancaran pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan olahraga.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Lembaga Keolahragaan
Jabatan Pengawas
Kepemudaan dan Olahraga

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan pengembangan
kapasitas lembaga keolahragaan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Sosial dan Politik/Pemerintahan/Ilmu Keolahragaan/ Ilmu Kepelatihan
dan Olahraga atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Manajemen Olahraga;
√
2. Diklat Pengelolaan Organisasi Olahraga.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Ketepatan dan kelancaran kegiatan pelaksanaan pembinaan,
pengembangan dan pemantauan pengembangan kapasitas lembaga
keolahragaan;
2. Kelancaran fasilitasi pembentukan lembaga olahraga;
3. Prosentase peningkatan jumlah lembaga olahraga daerah yang
kapabel;
4. Prosentase
peningkatan
pengembangan
kapasitas
lembaga
keolahragaan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pariwisata
Jabatan Administrator
Pariwisata

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan obyek wisata serta penyuluhan dan
pemasaran wisata.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Sosial dan Politik/Pemerintahan/Manajemen Pariwisata/ Pariwisata
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1.Diklat Analisa Pengembangan Pariwisata;
√
2.Diklat Pengembangan Wisata Religi;
3.Diklat Pemberdayaan dan Pengembangan
Masyarakat Sadar Wisata;
4.Diklat Manajemen Pemasaran Pariwisata.
Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki.
Penata Tk.1(III/d)
1. Keakuratan
pelaksanaan
pembinaan,
pengembangan
dan
pemantauan sarana obyek wisata;
2. Keakuratan pelaksanaan pengembangan dan pemantauan daya tarik
wisata;
3. Keakuratan
pelaksanaan
pembinaan,
pengembangan
dan
pemantauan penyuluhan serta pemasaran wisata;
4. Jumlah pengembangan obyek wisata daerah;
5. Prosentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan obyek
wisata.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata
Jabatan Pengawas
Pariwisata

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemanfaatan dan pelestarian sarana
prasarana obyek wisata serta daya tarik wisata.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Pemerintahan/Manajemen Pariwisata/ Pariwisata atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Analisa Pengembangan
√
Pariwisata;
2. Diklat Pengembangan Wisata Religi.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemanfaatan
dan pelestarian sarana prasarana obyek wisata serta daya tarik
wisata;
2. Kelancaran pelaksanaan pembinaan pengelola obyek wisata dan jasa
wisata serta penataan obyek wisata;
3. Prosentase peningkatan keberhasilan pengelolaan obyek wisata,
penataan obyek wisata dan pengembangan obyek wisata;
4. Prosentase peningkatan pengembangan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana obyek wisata.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata
Jabatan Pengawas
Pariwisata

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan penyuluhan serta
pemasaran pariwisata.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Pemerintahan/Manajemen Pariwisata/ Pariwisata atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Pemberdayaan dan
√
Pengembangan Masyarakat Sadar
Wisata;
2. Diklat Manajemen Pemasaran
Pariwisata.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan
dan penyuluhan serta pemasaran pariwisata;
2. Prosentase peningkatan pemasaran obyek wisata;
3. Prosentase peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Pengelola Obyek Wisata
Jabatan Pengawas
Pariwisata

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata terkait penyiapan
penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis
operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan obyek wisata.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan

644

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Sosial dan Politik/Pemerintahan/Manajemen Pariwisata/ Pariwisata
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1.Manajemen Pemasaran Pariwisata;
√
2.Pengelolaan Aset Daerah;
3.Administrasi Kepegawaian.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang
bidang pengelolaan obyek wisata;
2. Keakuratan pelaksanaan kegiatan pengelolaan obyek wisata;
3. Ketepatan
pelaksanaan
pengelolaan
administrasi
umum,
ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD.
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P.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA

Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Tenaga Kerja
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga
kerja serta transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial
1. Integritas

4

Mampu
menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

2. Kerjasama

4

Membangun
komitmen tim,
sinergi

3. Komunikasi

4

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi
dimensi secara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4. Orientasi pada
hasil

4

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

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/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
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.
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.
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III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Sosial dan Politik/Hukum/Ekonomi/Ilmu Pemerintahan/Manajemen
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

Diklat Kepemimpinan Tingkat II
a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c. Akuntansi Pemerintah Dan Laporan
Keuangan Pemda;
d. Manajemen Pelayanan Publik;
e. Manajemen Ketenagakerjaan;
f. Perumusan
Kebijakan
Pelayanan
Publik;
g. Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

√
√

a. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
a. Keakuratan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu,
tenaga kerja dan transmigrasi;
b. Kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan di bidang
penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan
transmigrasi;
c. Keakuratan penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu
satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi
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Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Tenaga Kerja
Jabatan Administrator
Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
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.
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi/Manajemen/Sosial dan Politik/Hukum/Administrasi
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
√
b. RENSTRA;
c. Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. Pengelolaan Aset Daerah;
e. Manajemen Kepegawaian

atau

memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana program,
evaluasi serta pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan
terpadu satu pintu dan tenaga kerja serta transmigrasi;
b. Keakuratan
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan
dan
perbendaharaan;
c. Keakuratan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi,
arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas dan
ketatalaksanaan;
d. Keakuratan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
Jabatan Pengawas
Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, evaluasi serta pelaporan
dan melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu dan tenaga kerja
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi/Studi
Pembangunan/Manajemen/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/Sosial dan Politik atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Perencanaan dan penganggaran;
√
b. Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. Renstra;
d. SAKIP
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja;
b. Keakuratan pengolahan database Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja;
c. Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja;
d. Jumlah pengelolaan administrasi keuangan Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Jabatan Pengawas
Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Ilmu Administrasi/Ilmu Pemerintahan/Hukum/Psikologi/
Sosial dan Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Manajemen Kepegawaian;
√
b. Analisis Jabatan;
c. Pengelolaan Aset Daerah;
d. Tata Naskah Dinas
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah
pelayanan
administrasi
umum,
kehumasan,
kerumahtanggaan dan perjalanan dinas Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja;
b. Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja;
c. Jumlah pengelolaan administrasi barang milik daerah Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Penanaman Modal
Jabatan Administrator
Penanaman Modal

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di
bidang penanaman modal
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Hukum/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/Sosial
dan
Politik/
Manajemen/Ekonomi/Ilmu Komunikasi/Teknik Infomatika/Manajemen
Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
a. Promosi Penanaman Modal;
√
b. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu;
c. Manajemen Bisnis;
d. Manajemen Pelayanan Publik;
e. Penyusunan Potensi Daerah
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Jumlah penyelenggaraan promosi dan kerjasama investasi;
b. Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu;
c. Jumlah peraturan yang diterbitkan untuk mendukung bidang
penanaman modal
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Promosi, Pengembangan Sistem dan Iklim Penanaman Modal
Jabatan Pengawas
Penanaman Modal

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan program penyebarluasan promosi investasi penanaman
modal, penyusunan dan pengembangan sistem penyebarluasan informasi potensi
dan iklim usaha serta mekanisme investasi di Daerah
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Ekonomi/Sosial dan Politik/Ilmu Komunikasi atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Promosi Penanaman Modal;
√
b. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu;
c. Manajemen Bisnis
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah pelaksanaan pameran investasi;
b. Keakuratan penyusunan profil potensi dan peluang investasi;
c. Jumlah masyarakat dan stakeholder yang menerima informasi
tentang perizinan dan penanaman modal;
d. Kelancaran pelaksanaan temu bisnis dengan stakeholder
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Perizinan
Jabatan Pengawas
Penanaman Modal

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan program penyebarluasan perizinan dan non perizinan,
mulai dari penyusunan standar pelayanan, standar operasional prosedur,
penyederhanaan perizinan, peninjauan lapangan untuk memproses penerbitan
perizinan dan pengaduan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Hukum/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/Sosial
dan
Politik/
Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
√
Pintu;
b. Manajemen Pelayanan Publik;
c. Penyusunan Standar Pelayanan;
d. Penyusunan
Standar
Operasional
Prosedur
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah peraturan perizinan yang diterbitkan;
b. Jumlah penyelesaian perizinan dan non perizinan melalui pelayanan
terpadu satu pintu
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Pengelolaan Data
Jabatan Pengawas
Penanaman Modal

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan program pengendalian, pengawasan, perencanaan
penanaman modal, menyampaikan laporan realisasi investasi, survei kepuasan
masyarakat dan penilaian mandiri guna menunjang pro investasi dan penilaian
PTSP secara rutin maupun berkala dengan penerapan sistem jaringan yang modern
sesuai tuntutan profesionalisme yang dapat diakses oleh masyarakat dunia usaha
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Ekonomi/Teknik Infomatika/Manajemen Teknik Infomatika
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. LKPM Online;
√
b. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu;
c. Penanaman Modal
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan melalui Laporan
Kegiatan Penanaman Modal Online;
b. Jumlah korespondens survei untuk mengetahui tingkat kepuasan
masyarakat tentang perizinan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jabatan Administrator
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan, pemantauan penyelenggaraan kegiatan pelatihan,
produktifitas dan penempatan tenaga kerja serta transmigrasi
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Manajemen/Sosial dan Politik/Hukum/Administrasi/Sosiologi/Ilmu
Pemerintahan/Psikologi/Ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
a. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
√
b. Pengantar Kerja;
c. Produktivitas/Pengukuran
Produktivitas;
d. Mediator Permasalahan TKI
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Rasio penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja;
b. Jumlah Angkatan Kerja Lokal, Angkatan Kerja Antar Daerah dan
Angkatan Kerja Antar Negara;
c. Produktifitas tenaga kerja;
d. Jumlah bursa tenaga kerja;
e. Jumlah calon transmigran;
f. Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi;
g. Jumlah penyelesaian permasalahan TKI yang bekerja di luar negeri;
h. Jumlah pelatihan bagi pencari kerja dan penempatannya;
i. Jumlah pencari kerja yang dilatih dan ditempatkan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pelatihan Dan Produktifitas
Jabatan Pengawas
Tenaga Kerja

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan bimbingan pelatihan kerja, memasarkan program hasil pelatihan
kerja, memberikan izin serta pemantauan lembaga pelatihan dan peningkatan
produktifitas
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Sosial dan Politik/Hukum/Administrasi/Sosiologi/Ilmu
Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Ketenagakerjaan;
√
b. Produktivitas/Pengukuran
Produktivitas
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah warga binaan yang mendapatkan pelatihan;
b. Jumlah masyarakat/pencari kerja yang mendapatkan pelatihan;
c. Jumlah pengelola lembaga pelatihan tenaga kerja yang mendapat
pelatihan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi
Jabatan Pengawas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemberian izin dan pemantauan
penempatan, pendayagunaan tenaga kerja lokal, angkatan kerja antar daerah dan
angkatan kerja antar negara dan kegiatan penataan persebaran penduduk, melalui
mekanisme penetapan kelompok penduduk sasaran mobilitas penduduk,
menetapkan arah tujuan mobilitas penduduk, melaksanakan kerjasama daerah
dan pelayanan penempatan penduduk
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Psikologi/Manajemen/Sosiologi/Administrasi/Ekonomi/Administrasi/
Sosial dan Politik/Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Manajemen
Ketenagakerjaan
dan
√
Transmigrasi;
b. Pengantar Kerja;
c. Pemandu Wirausaha;
d. Pemandu Teknologi Tepat Guna (TTG);
e. Mediator Permasalahan Pekerja Migran
Indonesia
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah Angkatan Kerja Lokal, Angkatan Kerja Antar Daerah dan
Angkatan Kerja Antar Negara;
b. Jumlah pencari kerja yang diterima saat pameran kesempatan kerja;
c. Jumlah penyelasaian pengiriman transmigran ke lokasi;
d. Jumlah penyelesaian permasalahan TKI di luar negeri
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Hubungan Industrial Ketenagakerjaan
Jabatan Administrator
Tenaga Kerja

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan kelembagaan, penanganan perselisihan hubungan
industrial dan penyelenggaraan persyaratan kerja, pengupahan serta jaminan
sosial
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Psikologi/Sosial dan Politik/Hukum/Ilmu Komunikasi atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
a. Mediator Hubungan Industrial;
√
b. Hubungan Industrial;
c. Pengupahan;
d. Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial;
e. Syarat Kerja
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan;
b. Persentase tenaga kerja yang memperoleh jaminan BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
c. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun;
d. Persentase pelaksanaan UMK di perusahaan;
e. Jumlah peraturan perusahaan/perjanjian kerjasama bersama di
perusahaan;
f. Penerapan struktur dan skala upah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Kelembagaan Dan Penanganan Perselisihan
Jabatan Pengawas
Tenaga Kerja

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan kelembagaan hubungan industrial, pembinaan
organisasi
pengusaha/organisasi
pekerja,
pencegahan
perselisihan
dan
penyelesaian perselisihan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Psikologi/ Sosial dan Politik/Hukum/Ilmu Komunikasi atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Mediator Hubungan Industrial;
√
b. Pengupahan;
c. Pencegahan
dan
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial;
d. Syarat Kerja
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
Jumlah pembinaan, pencegahan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial dan pembinaan serikat pekerja/serikat buruh di Kabupaten
Pekalongan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial
Jabatan Pengawas
Tenaga Kerja

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan syarat-syarat kerja, pengupahan, kesejahteraan pekerja
dan jaminan sosial tenaga kerja
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Sosial dan Politik/Hukum/Ilmu Komunikasi atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Mediator Hubungan Industrial;
√
b. Pengupahan;
c. Syarat Kerja;
d. Hubungan Industrial
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis pembuatan peraturan
perusahaan/perjanjian kerjasama dan penyusunan struktur skala
upah;
b. Usulan UMK tahun berikutnya Kabupaten Pekalongan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Balai Latihan Kerja
Jabatan Pengawas
Tenaga Kerja

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan
pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan
ketenagakerjaan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Psikologi/Sosial dan Politik/Hukum/Pendidikan
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Manajemen Pelatihan
√
b. Penyelenggaraan Tempat Uji
Kompetensi
memiliki pengalaman dalam Jabatan
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan;
b. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan
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√

atau

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja
Jabatan Pengawas
Tenaga Kerja

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi
dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang
ketatausahaan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi/Sosial dan Politik/Administrasi/Hukum atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Pengelolaan Keuangan Daerah
√
b. Pengelolaan Aset Daerah
c. Administrasi Kepegawaian
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jumlah pengelolaan urusan administrasi ketatausahaan, kearsipan,
perlengkapan rumahtangga dan pelayanan administrasi serta keuangan
UPTD
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Q.

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Kearsipan dan Perpustakaan

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas

Level

Diskripsi

4

Mampu
menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

Indikator Kompetensi
4.1.

4.2.

4.3.

2. Kerjasama

4

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1.
4.2.

4.3.

3. Komunikasi

4. Orientasi pada
hasil

4

4

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi
dimensi secara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

4.1.

4.2.
4.3.

4.2.

4.3.
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Menciptakan situasi kerja yang mendorong
seluruh pemangku kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika organisasi dalam
segala situasi dan kondisi;
Mendukung dan menerapkan prinsip moral
dan standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;
Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
Mengintegrasikan informasi-informasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
Menyampaikan informasi secara persuasif
untuk mendorong pemangku kepentingan
sepakat pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.
Mendorong unit kerja di tingkat instansi
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;
Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
instansi;
Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.

5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.
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III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Perpustakaan/ Hukum/ Manajemen atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
√
1. Diklat Manajemen Kearsipan
√
2. Diklat Pengelola Perpustakaan
√
3. Diklat Manajemen Kepegawaian
√
4. Diklat Perencanaan dan Penganggaran
√
5. Diklat Renstra
√
6. Diklat SAKIP
√
1. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
2. sedang
atau
pernah
menduduki
√
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
1. Kelancaran dan keakuratan penyelenggaraan kegiatan urusan
pemerintahan dan pelayanan umum bidang kearsipan dan
perpustakaan;
2. Kelancaran dan keakuratan penyelenggaraan pembinaan dan
pelaksanaan tugas bidang kearsipan dan perpustakaan;
3. Kelancaran dan keakuratan penyelenggaraan pemantauan, evaluasi
dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan
perpustakaan;
4. Kelancaran dan keakuratan mengarahkan dan mengendalikan
pelaksanaan program kesekretariatan bidang kearsipan dan
perpustakaan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Jabatan Administrator
Kearsipan dan Perpustakaan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
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.
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Akuntansi/ Ekonomi Pembangunan/ Manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Diklat Manajemen Kepegawaian
√
2. Diklat Renstra
√
3. Diklat SAKIP
√
4. Diklat Perencanaan dan Penganggaran
√
5. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
√
6. Diklat Manajemen Kearsiapan
√
7. Diklat Pengelolaan Perpustakaan
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)

√

1. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan koordinasi, penyusunan
rencana dan program, evaluasi serta pelaporan bidang kearsipan
dan perpustakaan;
2. Kelancaran dan ketepatan pengelolaan keuangan dan
perbendaharaan;
3. Kelancaran dan ketepatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi,
arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas dan
ketatalaksanaan;dan
4. Kelancaran dan ketepatan pengelolaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Jabatan Pengawas
Kearsipan dan Perpustakaan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, perencanaan pembiayaan,
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, evaluasi serta pelaporan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
5. Pelayanan
2
Mampu
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
Publik
mensupervisi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
mengawasi/
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menyelia dan
kebijakan yang diambil;
menjelaskan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
proses
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
pelaksanaan
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
tugas tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pemerintahan/
publik secara cepat dan tanggap;
pelayanan publik
2.3. Mampu
mengenali
dan
memanfaatkan
secara transparan
kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga
apa yang disampaikan menjadi perhatian
pemangku
kepentingan
dalam
hal
penyelesaian
tugas-tugas
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi/ Ekonomi Pembangunan/ Manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Perencanaan dan Penganggaran
√
2. Diklat RENSTRA
√
3. Diklat SAKIP
√
4. Diklat Bendahara Keuangan Daerah
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran penyusunan konsep penyusunan rencana program kerja
DINAS ARPUS;
2. Kelancaran monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
3. Kelancaran dalam melaksanakan pemutakhiran data DINAS ARPUS;
4. Kelancaran laporan pelaksanaan kegiatan DINAS ARPUS;
5. Kelanacaran dan keakuratan memfasilitasi penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA);
6. Kelancaran dan keakuratan melaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan meliputi konsep usulan pejabat pengelola keuangan
DINAS ARPUS;
7. Kelancaran dan keakuratan melaksanakan pembayaran gaji
Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Kelancaran dan keakuratan mengonsep Laporan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen
pertanggungjawaban lainnya.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Jabatan Pengawas
Kearsipan dan Perpustakaan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/ Administrasi/ Ilmu Pemerintahan/ Teknik Informatika/
Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Manajemen Kepegawaian
√
2. Diklat Tata Naskah Dinas
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan keakuratan mengelola administrasi umum;
2. Kelancaran dan ketepatan mengelola administrasi kehumasan;
3. Kelancaran dan keakuratan mengelola administrasi
kerumahtanggaan;
4. Kelancaran dan keakuratan mengelola administrasi perjalanan
dinas;
5. Kelancaran dan keakuratan mengelola ketatalaksanaan;
6. Kelancaran dan keakuratan mengelola administrasi kepegawaian;
7. Kelancaran dan keakuratan melaksanakan pengelolaan administrasi
barang milik Daerah.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Kearsipan
Jabatan Administrator
Kearsipan dan Perpustakaan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang kearsipan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
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.
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kearsipan/ Hukum/ Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
Diklat Manajemen Kearsipan
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk.I (III/d)
1. Kelancaran dan ketepatan penyelenggaraan kebijakan teknis
akuisisi dan pengolahan arsip, pembinaan dan pengawasan arsip,
layanan arsip;
2. Kelancaran dan ketepatan penyelenggaraan penyusunan rencana
dan program akuisisi dan pengolahan arsip, pembinaan dan
pengawasan arsip, layanan arsip;
3. Kelancaran dan ketepatan penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang kearsipan;
4. Kelancaran dan ketepatan penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi
bidang kearsipan;
5. Kelancaran dan ketepatan penyelenggaraan kerjasama bidang
kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip
Jabatan Pengawas
Kearsipan dan Perpustakaan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penilaian dan akuisisi, mengelola dan menyimpan, merawat dan
memelihara arsip inaktif dan statis sesuai peraturan perundang undangan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
5. Pelayanan
2
Mampu
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
Publik
mensupervisi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
mengawasi/
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menyelia dan
kebijakan yang diambil;
menjelaskan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
proses
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
pelaksanaan
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
tugas tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pemerintahan/
publik secara cepat dan tanggap;
pelayanan publik
2.3. Mampu
mengenali
dan
memanfaatkan
secara transparan
kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga
apa yang disampaikan menjadi perhatian
pemangku
kepentingan
dalam
hal
penyelesaian
tugas-tugas
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Kearsipan/ Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Manajemen Kearsipan
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dalam melaksanakan kegiatan akuisisi arsip dengan
penarikan arsip statis dari pencipta arsip;
2. Ketepatan mengelola arsip inaktif dan statis;
3. Ketepatan menyelamatkan arsip inaktif dan statis;
4. Ketepatan melaksanakan pemeliharaan arsip inaktif dan statis;
5. Ketepatan melaksanakan penyusutan arsip inaktif;
6. Ketepatan melaksanakan alih media arsip statis;
7. Ketepatan memberikan rekomendasi atas usulan persetujuan
pemusnahan arsip dari pencipta arsip/Perangkat Daerah;
8. Ketepatan melaksanakan restorasi dan reprografi arsip statis dengan
merawat, memperbaiki dan menggandakan arsip;
9. Ketepatan memberikan persetujuan penyerahan arsip dari lembaga
pencipta arsip.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Arsip
Jabatan Pengawas
Kearsipan dan Perpustakaan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan arsip meliputi
pembinaan, penyelamatan dan pelestarian, pengamanan dan pengawasan serta
supervisi kearsipan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Kearsipan/ Manajemen/ Sosial atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Manajemen Kearsipan
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan dalam melaksanakan pembinaan dan
pengembangan kearsipan;
2. Kelancaran dan ketepatan dalam melaksanakan pengkajian dan
pengembangan sistem kearsipan;
3. Kelancaran dan ketepatan dalam menganalisis permasalahan dan
merumuskan alternatif pemecahan yang berhubungan dengan tugas
pembinaan dan pengawasan arsip;
4. Kelancaran dan ketepatan dalam menyiapkan bahan pembinaan
pengembangan dan peningkatan profesionalisme Sumber Daya
Manusia (SDM) kearsipan;
5. Kelancaran dan ketepatan dalam melaksanakan kerjasama
kearsipan;
6. Kelancaran dan ketepatan dalam melaksanakan pengawasan
kearsipan;
7. Kelancaran dan ketepatan dalam melaksanakan penyelamatan,
pelestarian dan pengamanan arsip bernilai sejarah.

693

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Layanan Arsip
Jabatan Pengawas
Kearsipan dan Perpustakaan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan kebijakan teknis yang meliputi pelayanan peminjaman arsip,
penyediaan data dan dokumen arsip, publikasi kearsipan, penerimaan kunjungan
wisata arsip, penerbitan naskah sumber arsip dan fasilitasi layanan kearsipan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Kearsipan/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Manajemen Kearsipan
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran pelayanan dan konsultasi teknis kearsipan dengan
melayani pemohon;
2. Kelancaran dan ketepatan penyebarluasan informasi kearsipan
melalui media cetak, media elektronik, penyuluhan dan pameran
arsip;
3. Kelancaran pelayanan kunjungan wisata arsip;
4. Kelancaran dam ketepatan menyusun penerbitan naskah sumber
arsip;
5. Kelancaran pelayanan peminjaman arsip dinamis inaktif dan arsip
statis dengan menerima permohonan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Perpustakaan
Jabatan Administrator
Kearsipan dan Perpustakaan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
mengoordinasikan dan mengendalikan tugas pembinaan perpustakaan dan
layanan perpustakaan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Sosial dan Politik/ Ilmu Perpustakaan atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
Diklat Pengelolaan Perpustakaan
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk.I (III/d)
1.
Kelancaran dan ketepatan mengarahkan dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan Bidang Perpustakaan;
2.
Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan penyusunan rencana
strategis, rencana kerja dan anggaran bidang perpustakaan;
3.
Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan penyusunan bahan
kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan, layanan,
pengembangan dan penyelenggaraan perpustakaan;
4.
Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan tugas layanan,
pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pembinaan Perpustakaan
Jabatan Pengawas
Kearsipan dan Perpustakaan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
menyusun pedoman dan standar teknis pengembangan dan penyelenggaraan
perpustakaan, pembinaan, sosialisasi, publikasi, promosi, koordinasi, dan
kerjasama dalam rangka pengembangan perpustakaan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Perpustakaan/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Manajemen Perpustakaan
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan kegiatan pemasyarakatan
perpustakaan;
2. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pembinaan perpustakaan;
3. Kelancaran dan keakuratan pelaksanaan pembinaan melalui
sosialisasi/bintek perpustakaan kepada pengguna perpustakaan;
4. Kelancaran dan keakuratan memberikan pelayanan dan konsultasi
teknis bidang pembinaan perpustakaan;
5. Kelancaran dan keakuratan menyusun dan menyelenggarakan
penerbitan profil perpustakaan dan poster, brosur atau lainnya
berkaitan dengan perpustakaan;
6. Kelancaran dan keakuratan melaksanakan pendataan perpustakaan
desa, masyarakat, pondok pesantren, rumah ibadah dan sekolah;
7. Kelancaran dan keakuratan menyiapkan bahan penyusunan produk
hukum Daerah mengenai perpustakaan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Layanan Perpustakaan
Jabatan Pengawas
Kearsipan dan Perpustakaan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan layanan dan pengelolaan perpustakaan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Perpustakaan/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Manajemen Perpustakaan
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan perencanaan, pengadaan
dan penambahan bahan perpustakaan serta sarana prasarana;
2. Kelancaran dan ketepatan menyusun usulan kebutuhan,
penempatan dan pembinaan tenaga pustakawan;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan dokumentasi dan
pengolahan bahan perpustakaan;
4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pelayanan audio visual di
bidang perpustakaan;
5. Kelancaran dan ketepatan memberikan layanan perpustakaan
umum, perpustakaan desa, perpustakaan masyarakat,
perpustakaan pendidikan dan perpustakaan keliling kepada
masyarakat umum dan pelajar;
6. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengembangan sistem
layanan dan pengolahan bahan perpustakaan;
7. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pemeliharaan buku, karya
cetak dan karya rekam.
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R.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Telekomunikasi

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan
Telekomunikasi
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial
1. Integritas

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/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

4

Membangun
komitmen tim,
sinergi

3. Komunikasi

4

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi
dimensi secara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4. Orientasi pada
hasil

4

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
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.
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.
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III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Komunikasi/ Sosial/ Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
√
1. Diklat Perencanaan Dan Penganggaran
√
2. Diklat Teknis Keamanan Informasi
√
3. Diklat SAKIP
√
4. Diklat RENSTRA
√
1. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
2. sedang
atau
pernah
menduduki
√
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
1. Kelancaran penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, statistik,
persandian dan telekomunikasi;
2. Kelancaran mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program
kesekretariatan bidang komunikasi dan informatika, statistik,
persandian dan telekomunikasi;
3. Kelancaran dan keakuratan menyelenggarakan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi
dan informatika, statistik, persandian dan telekomunikasi.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan Administrator
Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Telekomunikasi

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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.
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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.
Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi/ Komunikasi/ Sosial atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Diklat RENSTRA
√
2. Diklat SAKIP
√
3. Diklat Akuntansi Pemerintah Dan
√
Laporan Keuangan Pemda

memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Ketepatan dan kelancaran pengelolaan keuangan dan
perbendaharaan;
2. Ketepatan dan kelancaran pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi,
arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas dan
ketatalaksanaan;
3. Ketepatan dan kelancaran pengelolaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Jabatan Pengawas
Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Telekomunikasi

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja,
perencanaan pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan,
evaluasi serta pelaporan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.

707

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajamen/ Akuntansi/Hukum/ Ekonomi atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Perencanaan Dan Penganggaran
√
2. Diklat RENSTRA
√
3. Diklat SAKIP
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dalam penyusunan rencana progam Dinas;
2. Keakuratan dalam pemuktahiran Data;
3. Ketepatan dan kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program kegiatan;
4. Keakuratan dan kelancaran laporan pelaksanaan kegiatan
DINKOMINFO
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Jabatan Pengawas
Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Telekomunikasi

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip,
perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan
pelayanan administrasi kepegawaian
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
1. Integritas
2
Mampu
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengingatkan,
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
mengajak rekan
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
kerja untuk
etika dan kode etik;
bertindak sesuai
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
nilai, norma, dan
dalam setiap situasi, pada unit kerja
etika organisasi
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
tugas-tugas mereka untuk mendukung
tim kerja yang
sasaran tim;
partisipatif dan
2.2. Berbagi
informasi
yang
relevan
atau
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
komunikasi
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesaninformal;
pesan dari orang lain, serta memberikan
Bersedia
respon yang sesuai;
mendengarkan
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
orang lain,
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
menginterpretasi

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.

2.1. Menunjukan 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 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Sosial/ Ekonomi/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Administrasi Kepegawaian
√
2. Diklat Manajemen Kepegawaian
√
3. Diklat Tata Naskah Dinas
√
4. Diklat Pengadaan Barang / Jasa
√
Pemerintah
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan surat-menyurat, dokumentasi dan
kearsipan;
2. Kelancaran dan keakuratan penerimaan tamu, keprotokolan,
upacara dan informasi publik;
3. Kelancaran pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor,
penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor
dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas;
4. Kelancaran mengelola administrasi perjalanan dinas.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Penyelengaraan e-Government
Jabatan Administrator
Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Telekomunikasi

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,
pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penyelenggaraan eGovernment.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika/ Telekomunikasi
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Diklat Pengelolaan Kompetensi
√
Pengelolaan Perkantoran Berbasis TI
2. Diklat Teknologi Infromasi Komunikasi
√

memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk.I (III/d)
1. Kelancaran dan ketepatan dalam merumuskan bahan kebijakan
teknis, petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang penyelenggaraan
e-Government;
2. Kelancaran dan ketepatan dalam menyelenggarakan perencanaan,
pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan
fasilitasi kegiatan di bidang penyelenggaraan e-Government;
3. Kelancaran dan ketepatan dalam menyelenggarakan monitoring,
evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan eGovernment;
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi
Jabatan Pengawas
Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Telekomunikasi

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan,
monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis teknologi informasi dan telematika.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
1. Integritas
2
Mampu
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengingatkan,
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
mengajak rekan
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
kerja untuk
etika dan kode etik;
bertindak sesuai
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
nilai, norma, dan
dalam setiap situasi, pada unit kerja
etika organisasi
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
tim kerja yang
sasaran tim;
partisipatif dan
2.2. Berbagi
informasi
yang
relevan
atau
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
komunikasi
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesaninformal;
pesan dari orang lain, serta memberikan
Bersedia
respon yang sesuai;
mendengarkan
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
orang lain,
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
4. Orientasi pada
2
Berupaya
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil
meningkatkan
kerja yang ditetapkan organisasi;
hasil kerja pribadi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
yang lebih tinggi
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
dari standar yang
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
ditetapkan,
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
mencari, mencoba
kerja yang lebih efektif yang sudah
metode alternatif
dilakukannya.
untuk
peningkatan
kinerja
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
5. Pelayanan
2
Mampu
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
Publik
mensupervisi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
mengawasi/
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menyelia dan
kebijakan yang diambil;
menjelaskan
2.2.
Secara aktif mencari informasi untuk
proses
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
pelaksanaan
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
tugas tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pemerintahan/
publik secara cepat dan tanggap;
pelayanan publik
2.3. Mampu
mengenali
dan
memanfaatkan
secara transparan
kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga
apa yang disampaikan menjadi perhatian
pemangku
kepentingan
dalam
hal
penyelesaian
tugas-tugas
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika/ Telekomunikasi
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Pengelolaan Kompetensi
√
Pengelolaan Perkantoran Berbasis TI
2. Diklat Teknologi Infromasi Komunikasi
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan menyusun konsep cetak biru (blue print)
pengembangan manajemen infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi Pemerintah Daerah;
2. Kelancaran dan ketepatan membangun dan menyediakan secara
bertahap layanan infrastruktur dasar teknologi informasi dan
komunikasi Pemerintah Daerah;
3. Kelancaran dan ketepatan memelihara infrastruktur sarana
prasarana teknologi informasi, dan sistem komunikasi intra
pemerintah;
4. Kelancaran dan ketepatan mengelola dan menjamin operasionalisasi
ketersediaan akses layanan internet dan intranet Pemerintah
Daerah, hotspot area public serta Closed Circuit Television (CCTV)
Publik;
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5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengelolaan dan
pemeliharaan jaringan infrastruktur Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE);
6. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengadaan, pengelolaan,
pemeliharaan dan fasilitasi server data center, collocation server,
serta mirroring server Pemerintah Daerah;
7. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi penerapan standar
keamanan teknologi informasi mengikuti platform, metode dan
standar yang diterapkan Pemerintah;
8. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi penerapan strategi disaster
recovery center;
9. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bimbingan teknis dan
pendampingan penerapan teknologi, informasi dan telematika
kepada Aparatur Sipil Negara;
10. Kelancaran dan ketepatan mengoordinasikan fungsi teknologi
informasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika
Jabatan Pengawas
Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Telekomunikasi

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pemberian
bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan aplikasi
informatika.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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.
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.
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.
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
Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika/ Telekomunikasi
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Teknis Keamanan Informasi
√
2. Diklat Jaringan/Pemrogaman Komputer
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengembangan aplikasi
Sistem Manajemen Informasi Pemerintah;
2. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi operasionalisasi sistem
aplikasi layanan transaksi elektronik Pemerintah Daerah;
3. Kelancaran dan ketepatan mengelola operasionalisasi website dan
email resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
4. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi penerapan norma, standar,
pedoman, kriteria dan prosedur melalui standarisasi audit aplikasi
informatika dan metadata;
5. Kelancaran dan ketepatan menyusun konsep blueprint interelasi
database Pemerintah Daerah;
6. Kelancaran dan ketepatan memelihara aplikasi Sistem Manajemen
Informasi melalui koordinasi, konsultasi dan kerjasama;
7. Kelancaran dan ketepatan menyiapkan bahan riset, perekayasaan
dan inovasi pengembangan aplikasi perangkat lunak;
8. Kelancaran dan ketepatan memberikan layanan pengamanan dan
filtering konten sistem elektronik melalui penerapan peraturan
perundangan-undangan dan standar keamanan informasi;
9. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi interoperabilitas Sistem
Manajemen Informasi;
10. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi riset dan pengembangan
teknologi informasi dan telematika.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Tata Kelola e-Government
Jabatan Pengawas
Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Telekomunikasi

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring,
evaluasi, pengembangan dan analisis sistem informasi.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
1. Integritas
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
2. Kerjasama
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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.
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
3. Komunikasi
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
4. Orientasi pada
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
5. Pelayanan
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
Publik
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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.
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.
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.
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
Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika/ Telekomunikasi
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Jaringan/Pemrogaman Komputer
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan mengelola nama domain yang ditetapkan
pemerintah dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Kelancaran dan ketepatan menyusun analisis pengembangan
sumber daya teknologi informasi dan komunikasi dengan
mengidentifikasi, pendataan potensi sumber daya teknologi
informasi dan komunikasi pada Perangkat Daerah;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan layanan e-Government
melalui analisis, koordinasi, sinkronisasi penerapan norma, standar,
pedoman, kriteria dan prosedur;
4. Kelancaran dan ketepatan menyusun konsep masterplan, blue print
dan dokumen teknis tata kelola pengembangan teknologi informasi
dan komunikasi;
5. Kelancaran dan ketepatan konsep blue print pengembangan sumber
daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
6. Kelancaran mengintegrasikan layanan pemerintahan dan publik
secara online;
7. Kelancaran dan ketepatan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi
nasional dan internasional sumber daya manusia;
8. Kelancaran dan ketepatan pemenuhan indikator pemeringkatan eGovernment pada Perangkat Daerah;
9. Kelancaran dan ketepatan riset dan pengembangan sistem
informasi.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Kehumasan
Jabatan Administrator
Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Telekomunikasi

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi dan pembinaan bidang kehumasan (public relation),
peliputan publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah, analisis,
pembinaan dan kemitraan media, penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, rekomendasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan
bidang kelembagaan dan sarana komunikasi, diseminasi dan layanan informasi
publik.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Komunikasi/ Kebijakan Publik/ Ilmu Pemerintahan/ Sosial dan Politik/
Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Diklat Fotografer dan Fotografi
√
2. Diklat Elektronik Procurement
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk.I (III/d)
1. Kelancaran dan ketepatan mengarahkan dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan bidang kehumasan berdasarkan data yang
masuk dan pemantauan lapangan;
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2. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan koordinasi dan
pembinaan bidang peliputan, publikasi dan dokumentasi kegiatan
Pemerintah Daerah;
3. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan analisis dan
pemantauan berita dari media massa, baik cetak maupun
elektronik;
4. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan pemberitaan dan
kerjasama dengan pekerja pers, usaha pers, penerbitan/grafika dan
media elektronik;
5. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
koordinasi
penghimpunan dan dokumentasi sambutan Bupati di setiap
kegiatan;
6. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
koordinasi,
rekomendasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan
di bidang kelembagaan dan sarana komunikasi, diseminasi dan
layanan informasi publik.

722

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Publikasi Dan Dokumentasi
Jabatan Pengawas
Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Telekomunikasi

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan peliputan, publikasi dan promosi serta dokumentasi kegiatan
Pemerintah Daerah serta pelaksanaan penyebarluasan informasi melalui media
cetak dan elektronik.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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.
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.
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.
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
Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Sosial dan Politik/ Kebijakan Publik/ Hukum/ Komunikasi atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Fotografer dan Fotografi
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan peliputan kegiatan
Bupati/Pemerintah Daerah;
2. Kelancaran pengelolaan website DINKOMINFO dengan menginput,
mengolah data dan menyajikan informasi agar kegiatan
Bupati/Pemerintah Daerah;
3. Kelancaran dan ketepatan dokumentasi dan publikasi kegiatan
Bupati/Pemerintah Daerah;
4. Kelancaran menyusun press release kegiatan Pimpinan Daerah;
5. Kelancaran dan ketepatan mempromosikan kegiatan
Bupati/Pemerintah Daerah dan potensi Daerah;
6. Kelancaran dan ketepatan mengelola administrasi kegiatan Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri;
7. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi permintaan dokumentasi
visual dan/atau audio visual dengan menyelenggarakan pelayanan
dokumentasi dan publikasi kehumasan;
8. Kelancaran dan ketepatan menyajikan dokumentasi visual dan/atau
audio visual kegiatan Bupati/Pemerintah Daerah;
9. Kelancaran dan ketepatan mengelola sms center Pemerintah Daerah
dengan menerima keluhan, kritikan dari masyarakat melalui media
sms, web dan aplikasi android, koordinasi dan koordinasi baik
vertikal dan horizontal.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Analisis Kemitraan Media
Jabatan Pengawas
Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Telekomunikasi

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan analisis berita, pemantauan dan pembinaan pemberitaan dan
kerjasama usaha pers.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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.
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.
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.
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
Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Komunikasi/ Kebijakan Publik/ Ilmu Pemerintahan/ Sosial dan Politik
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Perencanaan dan Penganggaran
√
2. Diklat Pendidikan Inggris Dasar
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan menginventarisasi berita seputar Daerah
dengan mengumpulkan dan mengolah berita dari media cetak,
elektronik dan online;
2. Kelancaran dan ketepatan menganalisa berita dengan menyeleksi
berita yang membutuhkan penanganan lebih lanjut;
3. Kelancaran dan ketepatan mengklarifikasi dan melakukan cek silang
berita yang tidak selaras dengan fakta;
4. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi konferensi pers terhadap
berita seputar Daerah yang tidak proporsional sebagai hak jawab
Pemerintah Daerah;
5. Kelancaran dan ketepatan menyusun jurnal bulanan dengan
menghimpun hasil analisis berita mingguan, baik dari media cetak
maupun elektronik;
6. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pembuatan tulisan
mengenai prestasi, potensi, kebijakan dan hasil pembangunan
Daerah;
7. Kelancaran dan ketepatan menyusun artikel/press release terkait
dengan prestasi, potensi, kebijakan dan hasil pembangunan dengan
mengirimkan kepada media cetak, elektronik;
8. Kelancaran dan ketepatan menginformasikan agenda kegiatan
Pimpinan Daerah yang bersifat protokoler dan non protokoler.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Sarana Komunikasi, Diseminasi dan Layanan Informasi Publik
Jabatan Pengawas
Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Telekomunikasi

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, rekomendasi, pembinaan,
pengendalian dan pemberian bimbingan bidang kelembagaan dan diseminasi
informasi.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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.
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.
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.
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
Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Hukum/ Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Teknis Keamanan Informasi
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan menginventarisasi permasalahanpermasalahan di bidang sarana komunikasi dan diseminasi
informasi;
2. Kelancaran dan ketepatan menyusun bahan perencanaan dan
pengendalian kelembagaan dan sarana komunikasi diseminasi
informasi;
3. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi pembentukan lembaga
komunikasi sosial dan kelompok informasi masyarakat di Daerah;
4. Kelancaran dan ketepatan menyebarluaskan informasi yang bersifat
nasional, regional dan Daerah;
5. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi pengembangan dan
pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
6. Kelancaran dan ketepatan mengembangkan kemitraan dengan media
tradisional skala Daerah;
7. Kelancaran dan ketepatan menyajikan data dan informasi secara
elektronik;
8. Kelancaran dan ketepatan menyusun konsep rekomendasi
persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis;
9. Kelancaran dan ketepatan menyusun konsep rekomendasi izin atas
permohonan penggunaan spektrum frekuensi radio;
10. Kelancaran dan ketepatan menyusun konsep rekomendasi izin atas
lokasi pembangunan dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi
lokal;
11. Kelancaran dan ketepatan mengelola data dan informasi publik
melalui pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan data.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Statistik Dan Persandian
Jabatan Administrator
Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Telekomunikasi

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan data statistik, informasi bahan perencanaan dan hasilhasil pembangunan, koordinasi, pengelolaan, pembinaan operasional sandi dan
telekomunikasi serta pemeliharaan, pengamanan alat komunikasi, informasi/berita
sandi dan telekomunikasi, penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, perizinan, rekomendasi, pengendalian dan pemberian bimbingan di
bidang telekomunikasi.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Manajemen/ Administrasi/ Ilmu Pemerintahan/ Teknik Informatika/
Manajemen Teknik Informatika/Teknik Elektro atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Diklat Teknis Keamanan Informasi
√
2. Diklat Jaringan, Pemrogaman Komputer
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk.I (III/d)
1. Kelancaran dan ketepatan mengarahkan dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan Bidang Statistik Dan Persandian berdasarkan
data yang masuk dan pemantauan lapangan;

730

2. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan penyusunan data
statistik,
informasi
bahan
perencanaan
dan
hasil-hasil
pembangunan;
3. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
pelaksanaan
pelayanan informasi dan penyajian data statistik;
4. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
pelaksanaan
pengelolaan, pembinaan operasional sandi dan telekomunikasi serta
pemeliharaan, pengamanan alat komunikasi, informasi/berita sandi
dan telekomunikasi.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Statistik
Jabatan Pengawas
Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Telekomunikasi

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan data statistik, informasi bahan perencanaan dan hasilhasil pembangunan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Administrasi/ Ilmu Pemerintahan/ Teknik Informatika/
Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Perencanaan dan Penganggaran
√
2. Diklat RENSTA
√
3. Diklat Perencanaan Pembangunan
√
Daerah
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran
dan
ketepatan
melaksanakan
inventarisasi
permasalahan bidang statistik dengan koordinasi, tinjauan
lapangan, mempelajari bahan dan data, melakukan kajian
permasalahan;
2. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengolahan data statistik
dengan menghimpun, mempelajari bahan dan data serta koordinasi
sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pelayanan informasi data
statistik;
4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan monitoring dan evaluasi
kegiatan bidang statistik.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Persandian dan Telekomunikasi
Jabatan Pengawas
Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Telekomunikasi

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, pengelolaan, pembinaan operasional sandi dan
telekomunikasi serta pemeliharaan, pengamanan alat komunikasi, informasi/berita
sandi dan telekomunikasi.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Elektro/ Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Teknis Keamanan Informasi
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan mengamankan informasi data sandi yang
diterima atau dikirim;
2. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengelolaan jaringan
telekomunikasi Pemerintah Daerah;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan bantuan komunikasi
kegiatan protokoler Bupati/Pemerintah Daerah;
4. Kelancaran dan ketepatan mengendalikan operasional serta
keamanan pesawat dan jaringan telekomunikasi kecamatan seKabupaten Pekalongan;
5. Kelancaran dan ketepatan mengendalikan pengiriman dan
penerimaan berita;
6. Kelancaran dan ketepatan memproses berita sandi atau kode yang
dikirim atau diterima dari Pemerintah dan lembaga non pemerintah
baik Pusat maupun Provinsi;
7. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pembinaan dan evaluasi
teknis kegiatan usaha, pengembangan potensi dan peran
masyarakat.
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S.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
serta penanggulangan kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan
II. STANDAR KOMPETENSI
Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial
1. Integritas

Kompetensi

4

Mampu
menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

2. Kerjasama

4

Membangun
komitmen tim,
sinergi

3. Komunikasi

4

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi
dimensi secara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4. Orientasi pada
hasil

4

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

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/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
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.
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.
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III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi/Sosial
dan
Politik/Hukum/Ilmu
Pemerintahan/
Psikologi/Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
√
a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
√
b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c. Akuntansi Pemerintah Dan Laporan
Keuangan Pemda;
d. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban
Umum;
e. Perlindungan Masyarakat;
f. Penegakan
Peraturan
Perundangundangan
a. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
a. Keakuratan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati serta penanggulangan kebakaran;
b. Kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan di bidang
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati serta penanggulangan kebakaran;
c. Keakuratan penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penanggulangan
kebakaran

738

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Jabatan Administrator
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
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.
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi/Manajemen/Sosial dan Politik/Hukum/Administrasi
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
√
b. RENSTRA;
c. Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. Pengelolaan Aset Daerah;
e. Manajemen Kepegawaian

atau

memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana program,
evaluasi serta pelaporan di bidang penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta
penanggulangan kebakaran;
b. Keakuratan
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan
dan
perbendaharaan;
c. Keakuratan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi,
arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas dan
ketatalaksanaan;
d. Keakuratan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
Jabatan Pengawas
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, perencanaan pembiayaan,
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, evaluasi serta pelaporan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi/Studi
Pembangunan/Manajemen/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/Sosial dan Politik atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Perencanaan Dan Penganggaran;
√
b. Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. RENSTRA;
d. SAKIP;
e. Pengelolaan Keuangan Daerah
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran;
b. Keakuratan pengolahan database Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran;
c. Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
d. Jumlah pengelolaan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Jabatan Pengawas
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Ilmu Administrasi/Ilmu Pemerintahan/Hukum/Psikologi/
Sosial dan Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Manajemen Kepegawaian;
√
b. Analisis Jabatan;
c. Pengelolaan Aset Daerah;
d. Tata Naskah Dinas
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah
pelayanan
administrasi
umum,
kehumasan,
kerumahtanggaan dan perjalanan dinas Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran;
b. Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran;
c. Jumlah pengelolaan administrasi barang milik daerah Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Jabatan Administrator
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
mengoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas di bidang ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat yang meliputi operasi pengendalian dan perlindungan
masyarakat
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Hukum/Sosial dan Politik/Ilmu Pemerintahan atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban
√
Umum
b. Perlindungan Masyarakat
Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan
kerjasama di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
operasional dan pengendalian, serta perlindungan masyarakat;
b. Terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, tenteram,
serta masyarakat yang berakhlak mulia
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Operasi Dan Pengendalian Ketertiban Umum
Jabatan Pengawas
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Hukum/Sosial dan Politik/Ilmu Pemerintahan atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengendalian Keamanan dan Ketertiban
√
Umum
Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
Jabatan Pengawas
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan,
mengevaluasi
dan
melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan
Satuan Perlindungan masyarakat, penanganan gangguan ketentraman dan
ketertiban masyarakat
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Hukum/Sosial dan Politik/Ilmu Pemerintahan atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Perlindungan Masyarakat
√
Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
Terciptanya
perlindungan
masyarakat,
penanganan
gangguan
ketentraman dan ketertiban masyarakat
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
Jabatan Administrator
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama
dibidang pembinaan, pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Hukum/Psikologi/Sosiologi/Ilmu Pemerintahan/Sosial dan Politik atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional

Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
Penegakan Peraturan Perundang-undangan
√
a. Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong
√
Praja
b. Diklat Penyidik PNS
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
a. Terwujudnya masyarakat, aparatur dan badan hukum di Kabupaten
Pekalongan yang patuh dan taat pada peraturan perundanganundangan serta menjunjung tinggi supremasi hukum;
b. Keakuratan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama
di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati

C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Penindakan
Jabatan Pengawas
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penegakan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional

C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Hukum/Psikologi/Sosiologi/Ilmu Pemerintahan atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Penegakan Peraturan Perundang-undangan
√
a. Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong
√
Praja
b. Diklat Penyidik PNS
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
Jumlah penegakan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum
lainnya oleh masyarakat, aparatur dan badan hukum
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan
Jabatan Pengawas
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
pelaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional

C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Hukum/Manajemen/Ilmu Pemerintahan/Ekonomi/Sosial dan Politik
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Penegakan Peraturan Perundang-undangan
√
a. Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong
√
Praja
b. Diklat Penyidik PNS
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah masyarakat dan badan hukum yang memahami tentang
produk hukum daerah
b. Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap dampak kegiatan
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala UPTD Pemadam Kebakaran
Jabatan Pengawas
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan kegiatan operasional pemadaman kebakaran
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Sosial dan Politik/Hukum/Ilmu Pemerintahan atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Manajemen Proteksi Kebakaran;
√
Taktik dan Strategi Penanganan Kebakaran
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
a. Jumlah penanganan dan pengendalian bencana kebakaran secara
efektif dan efisien;
b. Jumlah masyarakat yang memahami pencegahan, penanganan dan
pengendalian bencana kebakaran
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran
Jabatan Pengawas
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi/Sosial dan Politik/Hukum atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
a. Pengelolaan Keuangan Daerah
√
b. Pengelolaan Aset Daerah
c. Administrasi Kepegawaian
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jumlah pengelolaan urusan administrasi ketatausahaan, kearsipan,
perlengkapan rumahtangga dan pelayanan administrasi serta keuangan
UPTD
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T.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Pendidikan Dan Pelatihan
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial
1. Integritas

4

Mampu
menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

2. Kerjasama

4

Membangun
komitmen tim,
sinergi

3. Komunikasi

4

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi
dimensi secara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4. Orientasi pada
hasil

4

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

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/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
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.
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.
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III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik, Ekonomi, Sosial, Politik, Akuntansi, Studi Pembangunan,
Manajemen, Administrasi, Psikologi atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
√
1. Manajemen Pemerintahan
√
2. Manajemen SDM
3. Manajemen Kepegawaian
4. Perumusan
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
a. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
1. Ketepatan dan Keakuratan dalam penentuan prioritas pelaksanaan
tugas penyusunan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan
teknis bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
2. Kebenaran dan Keakuratan laporan pelaksanaan kegiatan bidang
Kesekretariatan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Mutasi
dan Promosi, serta Pengembangan Kompetensi Aparatur
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Dan Pendidikan Dan Pelatihan
Jabatan Administrator
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
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.
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik, Ekonomi, Sosial, Politik, Akuntansi, Studi Pembangunan,
Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Perencanaan dan Penganggaran
√
2. Manajemen Kepegawaian
3. Manajemen SDM
4. RENSTRA
5. Pengelolaan dan Penatausahaan
6. Laporan Keuangan
7. Manajemen Organisasi
8. Teknik Manajemen SDM
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Keakuratan rencana dan program kegiatan bidang kepegawaian,
serta pendidikan dan pelatihan
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas Sekretariat
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
Jabatan Pengawas
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, perencanaan pembiayaan,
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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.
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.
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.
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
Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik, Ekonomi, Sosial, Politik, Akuntansi, Studi Pembangunan,
Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Perencanaan dan Penganggaran
√
2. RENSTRA
3. SAKIP
4. LKjIP
5. Akuntansi Pemerintah dan Laporan
Keuangan Pemda
6. Akuntansi Berbasis Akrual
7. Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Penyusunan Laporan Keuangan
9. Akuntansi
Pelaporan
dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
APBD
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dan Keakuratan penyusunan rencana dan program kerja
bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan
2. Keakuratan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan
bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan
dan keuangan bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Jabatan Pengawas
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen,
Administrasi,
Pemerintahan,
Teknik
Informatika,
Manajemen Teknik Informatika, Administrasi Negara/Publik, Ekonomi
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Kepagawaian
√
2. Administrasi Kepegawaian
3. Tata Naskah Dinas
4. Manajemen Kearsipan
5. Analis Jabatan
Analis Kepegawaian
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan surat-menyurat,
ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas,
ketatalaksanaan,
pengelolaan
dan
pelayanan
administrasi
kepegawaian
2. Ketertiban
pengelolaan
surat-menyurat,
ekspedisi,
arsip,
perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan,
pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi
Jabatan Administrator
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan proses perencanaan, pengadaan, pemberhentian calon Aparatur
Sipil Negara dan pengelolaan informasi kepegawaian serta fasilitasi profesi Aparatur
Sipil Negara.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
6. Pengembangan
3
Memberikan
3.1. Memberikan tugas-tugas yang menantang
diri dan orang
umpan balik,
pada bawahan sebagai media belajar untuk
lain
membimbing
mengembangkan kemampuannya;
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7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.
Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Manajemen, Administrasi, Psikologi, Teknik Informatika, Manajemen
Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Manajemen Organisasi
√
2. Analisis Jabatan
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk. I (III/d)
1. Ketepatan dalam pengambilan kebijakan di bidang pengadaan,
pemberhentian dan Informasi
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi
lembaga profesi ASN serta pengoordinasian tata hubungan kerja,
memfasilitasi penetapan JKK, JKM, Karis, Karsu dan Taspen
3. Keakuratan data dan terpenuhinya dokumen PTT Kabupaten
Pekalongan
4. Keakuratan data bazetting pegawai dalam penyusunan kebutuhan
pegawai
5. Keakuratan database pegawai dan pengelolaan arsip kepegawaian
didukung dengan keselamatan dan keamanan informasi data serta
arsip kepegawaian
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbidang Pengadaan Dan Pemberhentian
Jabatan Pengawas
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
merencanakan kebutuhan, merencanakan dan melaksanakan pengadaan,
mengevaluasi, melaporkan pengadaan serta memproses dokumen pemberhentian
calon Aparatur Sipil Negara.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Administrasi, Psikologi atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Organisasi
√
2. Manajemen SDM
3. Analisis Jabatan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Prosentase terselesaikannya proses pengadaan pegawai
2. Prosentase terselesaikannya administrasi pemberhentian calon ASN
yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan
pemberhentian pegawai
4. Keakuratan data dan terpenuhinya dokumen PTT Kabupaten
Pekalongan
5. Keakuratan data bazetting pegawai dalam penyusunan kebutuhan
pegawai
6. Keakuratan dalam penyusunan data usulan formasi calon ASN
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbidang Data Dan Informasi
Jabatan Pengawas
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pengelolaan, pengumpulan, penyimpanan dan penyajian data serta
informasi kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Administrasi, Psikologi, Teknik Informatika, Manajemen
Teknik Informatika, Manajemen Informatika, Kearsipan atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen SDM
√
2. Analisis Kearsipan
3. Manajemen Kepegawaian
4. Administrasi Kepegawaian
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kualitas terpeliharanya aplikasi dan website kepegawaian selaras
dengan terwujudnya pengembangan SIMPEG sebagai sarana
kegiatan pengelolaan, pengumpulan, penyimpanan dan penyajian
data serta informasi kepegawaian
2. Keakuratan database dan pengelolaan arsip kepegawaian didukung
dengan keselamatan dan keamanan informasi data serta arsip
kepegawaian
3. Prosentase terlaksananya implementasi SIMPEG yang terintegrasi
dapat tercipta melalui proses diseminasi dan empowerment admin
OPD dengan BKD DIKLAT sebagai leading sector
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbidang Fasilitasi Profesi ASN
Jabatan Pengawas
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

JABATAN PENGAWAS
III. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan Aparatur Sipil Negara,
mengelola administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk
mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara serta
mengoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan.
IV.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Administrasi, Psikologi, Hukum, Informatika atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen SDM
√
2. Manajemen Organisasi
3. Manajemen Kepegawaian
4. Administrasi Kepegawaian
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran tugas dan fungsi keorganisasian Korps Aparatur Sipil
Negara secara efektif dan efesien
2. Peningkatan pemahaman dan kepedulian Aparatur Sipil Negara
terhadap korps
3. Prosentase terpenuhinya fasilitasi administrasi usulan Karpeg,
Karis, Karsu dan penetapan JKK/JKM bagi Aparatur Sipil Negara
4. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan
fasilitasi
kelembagaan Aparatur Sipil Negara, pengelolaan administrasi
umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk
mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara
serta pengoordinasian tata hubungan kerja di setiap jenjang
kepengurusan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
Jabatan Administrator
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan mutasi, pengembangan karier dan promosi serta kepangkatan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
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.
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Manajemen, Ekonomi, Administrasi, Psikologi, Hukum, Komputer, Ilmu
Pemerintahan, Humoniora atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Manajemen SDM
√
2. Manajemen Organisasi
3. Manajemen Kepegawaian
4. Administrasi Kepegawaian
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk. I (III/d)
1. Ketepatan dalam pengambilan kebijakan di bidang mutasi dan
promosi
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas bidang mutasi dan promosi

779

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbidang Mutasi
Jabatan Pengawas
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
merencanakan dan melaksanakan mutasi pegawai Aparatur Sipil Negara.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.

780

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Ekonomi, Administrasi, Psikologi, Hukum, Komputer,
Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen SDM
√
2. Analisis Jabatan
3. Manajemen Kepegawaian
4. Administrasi Kepegawaian
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan filterisasi penataan PNS dalam pindah tugas dan alih
tugas
2. Prosentase peningkatan penempatan mutasi pegawai sesuai formasi
kebutuhan Perangkat Daerah
3. Keakuratan proses pemetaan potensi PNS pindah tugas atau alih
tugas
4. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan mutasi pegawai
Aparatur Sipil Negara
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbidang Pengembangan Karier Dan Promosi
Jabatan Pengawas
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
menyusun pedoman pola pengembangan karier dengan menganalisis Daftar Urut
Kepangkatan, menganalisis dan memverifikasi berkas usulan promosi,
mengevaluasi dan pelaporan pengembangan karir serta promosi.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Ekonomi, Administrasi, Psikologi, Humaniora atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen SDM
√
2. Analisis Jabatan
3. Manajemen Kepegawaian
4. Administrasi Kepegawaian
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran kegiatan acara pelantikan pengembangan karir dan
promosi
2. Jumlah usulan pemindahan dan pengangkatan Aparatur Sipil
Negara dalam jabatan sesuai peraturan perundang-undangan
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan
karir dan promosi
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbidang Kepangkatan
Jabatan Pengawas
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
membuat daftar penjagaan, memverifikasi berkas, mengusulkan berkas kenaikan
pangkat, memverifikasi draft keputusan kenaikan pangkat, mengevaluasi dan
pelaporan hasil kegiatan kepangkatan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen,
Administrasi
Negara/Publik,
Hukum
Informatika,
Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen SDM
√
2. Manajemen Kepegawaian
3. Administrasi Kepegawaian
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Peningkatan jumlah usulan kenaikan pangkat PNS yang
mendapatkan persetujuan teknis BKN
2. Jumlah penerbitan Surat Keputusan Pensiun PNS berdasarkan
usulan pensiun Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sesuai
peraturan perundang-undangan
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan
hasil
kepangkatan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
Jabatan Administrator
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, disiplin
pegawai Aparatur Sipil Negara dan penghargaan serta pendidikan dan pelatihan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Administrasi, Manajemen, Psikologi, Administrasi Negara/Publik,
Hukum, Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Manajemen SDM
√
2. Manajemen Organisasi
3. Manajemen Kepegawaian
4. Administrasi Kepegawaian
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk. I (III/d)
1. Ketepatan dalam pengambilan kebijakan di bidang pengembangan
kompetensi aparatur
2. Kebenaran dan Keakuratan data, informasi serta laporan
pelaksanaan tugas bidang pengembangan kompetensi aparatur
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Dan Penilaian Kinerja
Jabatan Pengawas
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan pengembangan kompetensi,
mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan serta merencanakan
dan memfasilitasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan penjenjangan, pendidikan
dan pelatihan teknis fungsional dan sertifikasi.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Administrasi, Psikologi, Ekonomi, Hukum, Pemerintahan
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen SDM
√
2. Manajemen Kepegawaian
3. Administrasi Kepegawaian
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Prosentase kelulusan peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian
ijazah meningkat
2. Prosentase angka penilaian prestasi kerja PNS cukup, kurang dan
buruk berkurang
3. Peningkatan pelaksanaan uji kompetensi/assesment PNS yang
berhasilguna (efektif dan efesien)
4. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan
kompetensi dan penilaian kinerja
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbidang Disiplin Dan Penghargaan
Jabatan Pengawas
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan proses pembinaan disiplin dan penghargaan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Administrasi, Manajemen, Administrasi Negara/Publik, Hukum atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen SDM
√
2. Manajemen Kepegawaian
3. Administrasi Kepegawaian
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Prosentase peningkatan disiplin PNS
2. Jumlah penerima penghargaan satya lancana berdasarkan usulan
Perangkat Daerah yang telah diseleksi sesuai peraturan perundangundangan
3. Jumlah usulan pembuatan Izin Cuti, izin melakukan perceraian dan
izin pencalonan Kepala Desa yang telah diproses dan ditindaklanjuti
4. Keakuratan data dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN)
5. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan
disiplin dan penghargaan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan Pengawas
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penjenjangan, pendidikan
dan pelatihan prajabatan dan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Administrasi, Psikologi, Administrasi Negara/Publik,
Hukum, Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen SDM
√
2. Manajemen Kepegawaian
3. Administrasi Kepegawaian
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Jumlah Pejabat Struktural yang belum mengikuti Diklatpim sesuai
jabatan eselonnya
2. Prosentase peningkatan kelulusan peserta Diklat Prajabatan
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pimpinan Daerah dan
Aparatur (PNS)
4. Ketertiban dalam penerbitan izin belajar, tugas belajar dan
penggunaan gelar bagi PNS
5. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan
pelatihan
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U.

BADAN
PERENCANAAN
PENGEMBANGAN

Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

PEMBANGUNAN

DAERAH

DAN

PENELITIAN

DAN

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan
Pengembangan
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Perencanaan Pembangunan Daerah

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan serta penelitian
dan pengembangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas

4

Mampu
menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

2. Kerjasama

4

Membangun
komitmen tim,
sinergi

3. Komunikasi

4

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi
dimensi secara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4. Orientasi pada
hasil

4

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

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/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
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.
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.
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III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Planologi/ Engineering/ Ilmu Pemerintahan/ Ekonomi/ Manajemen/
Pembangunan/ Ilmu Sosial/ Pertanian atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
√
1. Diklat Perencanaan Dan Penganggaran
√
2. Diklat Perencanaan Pembangunan
√
Daerah
3. Diklat Rencana Tata Ruang Wilayah
√
Kota
4. Diklat RENSTRA
√
5. Diklat SAKIP
√
a. memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. sedang
atau
pernah
menduduki
√
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun
Pembina Tingkat I (IV/b)
1. Kelancaran dan ketepatan perumusan kebijakan teknis dalam
lingkup perencanaan pembangunan Daerah dan kelitbangan
Daerah;
2. Kelancaran
dan
ketepatan
pengoordinasian
penyusunan
perencanaan pembangunan Daerah;
3. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penelitian, pengkajian,
pengembangan dan penerapan urusan pemerintahan di Daerah;
4. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan Daerah dan kelitbangan Daerah;
5. Kelancaran dan ketepatan pembinaan dan pelaksanaan tugas di
bidang perencanaan pembangunan Daerah dan kelitbangan Daerah.
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Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan
Pengembangan
Jabatan Administrator
Perencanaan Pembangunan Daerah

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Planologi/ Ekonomi Studi Pembangunan/ Teknik Sipil/ Teknik
Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Diklat Manajemen Perencanaan
√
Pembangunan Daerah
2. Diklat Manajemen Perencanaan dan
√
Penganggaran
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan koordinasi, penyusunan
rencana dan program, evaluasi serta pelaporan di bidang
perencanaan pembangunan Daerah dan kelitbangan Daerah;
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2. Kelancaran
dan
ketepatan
pengelolaan
keuangan
dan
perbendaharaan;
3. Kelancaran dan ketepatan pengelolaan surat menyurat, ekspedisi,
arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas dan
ketatalaksanaan;
4. Kelancaran dan ketepatan pengelolaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Perencanaan
Jabatan Pengawas
Perencanaan Pembangunan Daerah

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, evaluasi serta pelaporan
BAPPEDA LITBANG.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi/ Ekonomi Pembangunan atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Akuntansi Berbasis Akrual
√
2. Diklat Bendahara Keuangan Daerah
√
3. Diklat Pengelolaan Aset Daerah
√
4. Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah
√
5. Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan
√
Daerah
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan menyiapkan bahan dan mengonsep
penyusunan rencana program kerja BAPPEDA LITBANG;
2. Kelancaran
dan
ketepatan
menyusun
dan melaksanakan
pemutakhiran data BAPPEDA LITBANG;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program kegiatan dengan koordinasi, peninjauan
lapangan dan menganalisa data;
4. Kelancaran dan ketepatan menyiapkan bahan dan mengonsep
laporan pelaksanaan kegiatan BAPPEDA LITBANG meliputi Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(LPPD),
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Elektronik (e-SAKIP).
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Keuangan
Jabatan Pengawas
Perencanaan Pembangunan Daerah

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi serta
pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen Keuangan/ Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Akuntansi Berbasis Akrual
√
2. Diklat Bendahara Keuangan
√
3. Diklat Review Laporan Keuangan
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
2. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan meliputi konsep usulan pejabat pengelola keuangan
BAPPEDA LITBANG, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat
Perintah Membayar (SPM) dan administrasi keuangan;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan kegiatan verifikasi dan
pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan;
4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan sistem akuntansi
Pemerintahan Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari
proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai
dengan pelaporan keuangan;
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pembayaran gaji Aparatur
Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap;
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6. Kelancaran dan ketepatan mengonsep Laporan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen
pertanggungjawaban lainnya;
7. Kelancaran dan ketepatan mengonsep laporan keuangan meliputi
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO),
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya;
8. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengelolaan administrasi
barang milik Daerah.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Jabatan Pengawas
Perencanaan Pembangunan Daerah

JABATAN PENGAWAS
III. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian
IV.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/ Ilmu Administrasi/ Psikologi atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Administrasi Kepegawaian
√
2. Diklat Tata Naskah Dinas
√
3. Diklat Manajemen Kearsipan
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan mengelola administrasi umum;
2. Kelancaran dan ketepatan mengelola administrasi kehumasan;
3. Kelancaran
dan
ketepatan
mengelola
administrasi
kerumahtanggaan;
4. Kelancaran dan ketepatan mengelola administrasi perjalanan dinas;
5. Kelancaran dan ketepatan mengelola ketatalaksanaan meliputi
sistem dan prosedur kerja;
6. Kelancaran dan ketepatan mengelola administrasi kepegawaian.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Jabatan Administrator
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi perencanaan
program pembangunan Daerah di bidang ekonomi, infrastruktur, pengembangan
wilayah dan lingkungan hidup.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
Diklat Perencanaan Pembangunan
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk.I (III/d)
1. Kelancaran dan ketepatan mengarahkan dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi Dan Infrastruktur
berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan;
2. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan koordinasi, pembinaan
dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan Daerah di bidang
ekonomi dan infrastruktur;
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3. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
inventarisasi
permasalahan dan alternatif pemecahan masalah sebagai bahan
penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah di
bidang ekonomi dan infrastruktur;
4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi Dan Infrastruktur;
5. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan penyusunan laporan
rencana program dan penganggaran pembangunan Daerah di bidang
ekonomi dan infrastruktur.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bidang Perekonomian
Jabatan Pengawas
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana program, pengolahan data dan sistem
informasi serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah di
bidang ekonomi.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Perencanaan Pembangunan
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan inventarisasi permasalahan bidang
industri, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah,
pariwisata, Badan Usaha Milik Daerah, penanaman modal,
ketenagakerjaan dan pengembangan dunia usaha;
2. Kelancaran dan ketepatan mengonsep Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) bidang industri, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil
dan menengah, pariwisata, Badan Usaha Milik Daerah, penanaman
modal dan pengembangan dunia usaha;
3. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan Daerah bidang industri, perdagangan,
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, Badan
Usaha Milik Daerah, penanaman modal, ketenagakerjaan dan
pengembangan dunia usaha;
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4. Kelancaran dan ketepatan melakukan kajian penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran
(DPA) bidang industri, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil
dan menengah, pariwisata, Badan Usaha Milik Daerah, penanaman
modal, ketenagakerjaan dan pengembangan dunia usaha;
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan survei program dan
kegiatan bidang industri, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil
dan menengah, pariwisata, Badan Usaha Milik Daerah, penanaman
modal, ketenagakerjaan dan pengembangan dunia usaha;
6. Kelancaran dan ketepatan mengembangkan sistem informasi bidang
industri, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah,
pariwisata, Badan Usaha Milik Daerah, penanaman modal,
ketenagakerjaan dan pengembangan dunia usaha;
7. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengendalian dan evaluasi
perencanaan bidang industri, perdagangan, koperasi, usaha mikro,
kecil dan menengah, pariwisata, Badan Usaha Milik Daerah,
penanaman modal, ketenagakerjaan dan pengembangan dunia
usaha.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bidang Infrastruktur
Jabatan Pengawas
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana program, pengolahan data dan sistem
informasi serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah di
bidang infrastruktur.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Perencanaan Pembangunan
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran
dan
ketepatan
melaksanakan
inventarisasi
permasalahan bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, kebersihan
dan pertamanan, sumber daya air, perhubungan, telekomunikasi
dan informatika serta perlistrikan;
2. Kelancaran dan ketepatan mengonsep Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, kebersihan dan
pertamanan, sumber daya air, perhubungan, telekomunikasi dan
informatika serta perlistrikan;
3. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan Daerah bidang kebinamargaan,
keciptakaryaan, kebersihan dan pertamanan, sumber daya air,
perhubungan, telekomunikasi dan informatika serta perlistrikan;
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4. Kelancaran dan ketepatan melakukan kajian penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran
(DPA) bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, kebersihan dan
pertamanan, sumber daya air, perhubungan, telekomunikasi dan
informatika serta perlistrikan;
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan survei program dan
kegiatan bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, kebersihan dan
pertamanan, sumber daya air, perhubungan, telekomunikasi dan
informatika serta perlistrikan;
6. Kelancaran dan ketepatan mengembangkan sistem informasi bidang
kebinamargaan, keciptakaryaan, kebersihan dan pertamanan,
sumber daya air, perhubungan, telekomunikasi dan informatika
serta perlistrikan;
7. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengendalian dan evaluasi
perencanaan bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, kebersihan
dan pertamanan, sumber daya air, perhubungan, telekomunikasi
dan informatika serta perlistrikan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup
Jabatan Pengawas
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana program, pengolahan data dan sistem
informasi serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah di
bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Perencanaan Pembangunan
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran
dan
ketepatan
melaksanakan
inventarisasi
permasalahan bidang tata ruang, pertanahan, perumahan dan
permukiman, pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber
daya alam;
2. Kelancaran dan ketepatan mengonsep Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) bidang tata ruang, pertanahan, perumahan dan
permukiman, pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber
daya alam;
3. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan Daerah bidang tata ruang, pertanahan,
perumahan dan permukiman, pengembangan wilayah, lingkungan
hidup dan sumber daya alam;
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4. Kelancaran dan ketepatan melakukan kajian penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran
(DPA) bidang tata ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman,
pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan survei program dan
kegiatan bidang tata ruang, pertanahan, perumahan dan
permukiman, pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber
daya alam;
6. Kelancaran dan ketepatan mengembangkan sistem informasi bidang
tata
ruang,
pertanahan,
perumahan
dan
permukiman,
pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
7. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengendalian dan evaluasi
perencanaan bidang tata ruang, pertanahan, perumahan dan
permukiman, pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber
daya alam.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Jabatan Administrator
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi perencanaan
program pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
Diklat Perencanaan Pembangunan
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk.I (III/d)
1. Kelancaran dan ketepatan mengarahkan dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya
berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan;
2. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan koordinasi, pembinaan
dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan Daerah di bidang
pemerintahan dan sosial budaya;
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3. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
inventarisasi
permasalahan dan alternatif pemecahan masalah di bidang
pemerintahan dan sosial budaya;
4. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan penyusunan laporan
rencana program dan penganggaran pembangunan Daerah di bidang
pemerintahan dan sosial budaya;
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bidang Pemerintahan
Jabatan Pengawas
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

JABATAN PENGAWAS
III. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi perencanaan
pembangunan Daerah di bidang pemerintahan.
IV.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran
dan
ketepatan
melaksanakan
inventarisasi
permasalahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Kelancaran dan ketepatan mengonsep Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah
perencanaan
pembangunan
Daerah
bidang
ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat
dan desa;
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4.

5.

6.

Kelancaran dan ketepatan melakukan kajian penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran
(DPA) bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan desa;
Kelancaran dan ketepatan mengoordinasikan pengembangan sistem
informasi
bidang
ketenteraman,
ketertiban
umum
dan
perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta urusan
penunjang pemerintahan; dan
Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengendalian dan
evaluasi perencanaan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Jabatan Pengawas
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

JABATAN PENGAWAS
III. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi perencanaan
pembangunan Daerah di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.
IV.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran
dan
ketepatan
melaksanakan
inventarisasi
permasalahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
2. Kelancaran dan ketepatan mengonsep Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
3. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan Daerah bidang kesehatan, sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;
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4. Kelancaran dan ketepatan melakukan kajian penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran
(DPA) bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan survei program dan
kegiatan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
6. Kelancaran dan ketepatan mengoordinasikan pengembangan sistem
informasi bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
7. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengendalian dan evaluasi
perencanaan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Jabatan Pengawas
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

JABATAN PENGAWAS
III. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi perencanaan
pembangunan Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
IV.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran
dan
ketepatan
melaksanakan
inventarisasi
permasalahan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan
olahraga, pariwisata, kearsipan dan perpustakaan;
2. Kelancaran dan ketepatan mengonsep Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga,
pariwisata, kearsipan dan perpustakaan;
3. Kelancaran dan ketepatan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan Daerah bidang pendidikan, kebudayaan,
kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kearsipan dan perpustakaan;
4. Kelancaran dan ketepatan melakukan kajian penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran
(DPA) bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga,
pariwisata, kearsipan dan perpustakaan;

829

5.
6.
7.

Kelancaran dan ketepatan melaksanakan survei program dan
kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan
olahraga, pariwisata, kearsipan dan perpustakaan;
Kelancaran dan ketepatan mengoordinasikan pengembangan sistem
informasi bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan
olahraga, pariwisata, kearsipan dan perpustakaan;
Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengendalian dan evaluasi
perencanaan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan
olahraga, pariwisata, kearsipan dan perpustakaan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Progam, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Jabatan Administrator
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan koordinasi, pembinaan, pemantauan kegiatan perencanaan dan
evaluasi program pembangunan Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk.I (III/d)
1. Kelancaran dan ketepatan mengarahkan dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan Bidang Program, Monitoring Dan Evaluasi
Pembangunan;
2. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan koordinasi, pembinaan
dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan Daerah;
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3. Kelancaran
dan
ketepatan
menyelenggarakan
inventarisasi
permasalahan dan alternatif pemecahan masalah sebagai bahan
penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
4. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan penyusunan laporan
rencana program dan penganggaran pembangunan Daerah;
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Program, Monitoring Dan Evaluasi
Pembangunan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bidang Penyusunan Progam Pembangunan
Jabatan Pengawas
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penyusunan rencana program kerja perencanaan pembangunan
Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan mengonsep Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan mengumpulkan, mengolah
data dan informasi, konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat
Daerah;
2. Kelancaran dan ketepatan mengonsep Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengumpulkan,
mengolah data dan informasi, konsultasi dan koordinasi dengan
Perangkat Daerah;
3. Kelancaran dan ketepatan mengonsep Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dengan mengumpulkan, mengolah data dan
informasi, konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
4. Kelancaran dan ketepatan mengonsep Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan dengan mengumpulkan,
mengolah data dan informasi, konsultasi dan koordinasi dengan
Perangkat Daerah;
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5. Kelancaran dan ketepatan menyusun Rencana Pembangunan
Daerah
melalui
pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang);
6. Kelancaran dan ketepatan mengonsep Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan
mengumpulkan, mengolah data dan informasi, konsultasi dan
koordinasi dengan Perangkat Daerah;
7. Kelancaran dan ketepatan menyusun administrasi laporan
pelaksanaan kegiatan melalui koordinasi, mengolah bahan dan data.
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Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Pembangunan
Jabatan Pengawas
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan melakukan pengendalian, monitoring dan
evaluasi program kegiatan pembangunan Daerah tahun berjalan
melalui koordinasi dan peninjauan ke lokasi;
2. Kelancaran dan ketepatan menyusun administrasi laporan
pelaksanaan kegiatan melalui koordinasi, mengolah bahan dan data;
3. Kelancaran dan ketepatan mengonsep Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ)
Bupati;
4. Kelancaran
dan
ketepatan
menyusun
Sistem
Informasi
Pembangunan Daerah (profil) dengan mengumpulkan dan mengolah
data dan informasi, konsultasi dan koordinasi;
5. Kelancaran dan ketepatan menyusun pelaporan kegiatan Daerah
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Penelitian Pengembangan
Jabatan Administrator
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
membantu Kepala Badan dalam rangka penyelenggaraan, pelaksanaan, pembinaan
dan pengoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan di Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Manajemen/ Ekonomi/ Administrasi/ Psikologi/ Statistik/Teknik
Infomatika/ Sistem Informasi atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Diklat SAKIP
√
2. Diklat RENSTRA
√
3. Diklat Pengembangan Teknologi
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Penata Tk.I (III/d)
1. Kelancaran dan ketepatan mengarahkan dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan
berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan;
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2. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan perumusan kebijakan
teknis penelitian dan pengembangan di Daerah;
3. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan pengkajian yang
berkaitan dengan penelitian, pengembangan dan penerapannya di
Daerah;
4. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan pengendalian dan
evaluasi penelitian, pengembangan serta penerapannya di Daerah;
5. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi,
dan advokasi dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengkajian,
pengembangan dan penerapannya di Daerah;
6. Kelancaran dan ketepatan menyelenggarakan penyusunan laporan
hasil-hasil penelitian dan rekomendasi atas hasil-hasil penelitian
dan penerapannya serta pengembangannya di Daerah.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian
Jabatan Pengawas
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penelitian dan pengkajian yang berkaitan dengan pelaksanaan
penelitian, dan penerapannya serta pengembangannya di Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/ Ekonomi/ Administrasi/ Psikologi atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Renstra
√
2. Diklat Sakip
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran
dan
ketepatan
melaksanakan
inventarisasi
permasalahan Bidang Penelitian Dan Pengkajian dengan koordinasi,
mempelajari bahan dan data;
2. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan survei program dan
kegiatan Bidang Penelitian Dan Pengkajian dengan inventarisasi
data, koordinasi dan tinjauan lapangan;
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pelayanan informasi data
penelitian dan pengkajian dengan koordinasi dan menyajikan data;
4. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pelayanan permohonan
rekomendasi izin penelitian/survei dengan mempelajari dan meneliti
data, koordinasi, konsultasi, mengonsep rekomendasi dan
menghimpun laporan hasil penelitian;
5. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan penelitian dan pengkajian
dengan koordinasi, konsultasi, fasilitasi riset, bimbingan,
pemantauan dan studi kelayakan, dan publikasi hasil untuk
menggali potensi Daerah;
6. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan kegiatan monitoring dan
evaluasi kegiatan bidang penelitian dan pengkajian.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Penerapan
Jabatan Pengawas
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil penelitian ilmu pengetahuan
dan teknologi serta inovasi di Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/ Ekonomi/ Administrasi/ Psikologi atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Pengembangan Teknologi
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pengembangan dan
penerapan hasil penelitian dan ilmu pengetahuan, teknologi dan
inovasi;
2. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan pendataan potensi wilayah
bidang ekonomi, infrastruktur, pemerintahan dan sosial budaya;
dan
3. Kelancaran dan ketepatan melaksanakan monitoring dan evaluasi
melalui
koordinasi,
konsultasi
dan
mempelajari
bahan
pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan
inovasi.
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V.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Keuangan

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial
1. Integritas

Kompetensi

4

Mampu
menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

2. Kerjasama

4

Membangun
komitmen tim,
sinergi

3. Komunikasi

4

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi
dimensi secara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4. Orientasi pada
hasil

4

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

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/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
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.
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isuisu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/
pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.
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III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi/Ilmu Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
√
1. Perencanaan Pembangunan Daerah;
√
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Akuntansi Pemerintah Dan Laporan
Keuangan Pemda;
4. Pengeloaan Keuangan Daerah.
a. Memiliki pengalaman jabatan dalam
√
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
b. Sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun.
Pembina Tingkat I (IV/b)
1. Keakuratan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
2. Keakuratan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
Daerah;
3. Ketepatan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
4. Keakuratan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jabatan Administrator
Keuangan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi/Manajemen/Sosial dan Politik/Hukum/Administrasi atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Perencanaan Pembangunan Daerah;
√
2. RENSTRA;
3. Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Pengelolaan Aset Daerah;
5. Manajemen Kepegawaian.
Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki.
Pembina (IV/a)
1. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana program,
evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan;
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2. Keakuratan
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan
dan
perbendaharaan;
3. Keakuratan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi,
arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas dan
ketatalaksanaan;
4. Keakuratan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
Jabatan Pengawas
Keuangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, penerimaan pembayaran
pajak dan retribusi Daerah, evaluasi serta pelaporan di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan
pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan aset Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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.

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi/Studi Pembangunan/Manajemen/Administrasi/Ilmu
Pemerintahan/Sosial dan Politik atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Perencanaan dan penganggaran;
√
2. Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Renstra;
4. SAKIP.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Jumlah dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah;
2. Keakuratan pengolahan database Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah;
3. Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4. Jumlah pengelolaan administrasi keuangan Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Jabatan Pengawas
Keuangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Ilmu Administrasi/Ilmu Pemerintahan/Hukum/Psikologi/
Sosial dan Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Kepegawaian;
√
2. Analisis Jabatan;
3. Pengelolaan Aset Daerah;
4. Tata Naskah Dinas.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Jumlah
pelayanan
administrasi
umum,
kehumasan,
kerumahtanggaan dan perjalanan dinas Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah;
2. Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah;
3. Jumlah pengelolaan administrasi barang milik Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Perencanaan Dan Penetapan
Jabatan Administrator
Keuangan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan perencanaan dan pendataan pajak Daerah dan retribusi Daerah,
pengelolaan informasi data, perhitungan dan penerbitan surat ketetapan pajak
Daerah dan retribusi Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Akuntansi/Manajemen/Ekonomi/Administrasi atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
Pengelolaan Keuangan Daerah
√
Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki.
Penata Tk.1 (III/d)
1. Keakuratan penyusunan rencana pendapatan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Keakuratan pendataan potensi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
3. Keakuratan pengolahan database dan penilaian Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP);
4. Ketepatan perhitungan, penetapan dan penerbitan surat ketetapan
pajak Daerah dan retribusi Daerah.

857

Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan Pajak Daerah/Retribusi
Daerah
Jabatan Pengawas
Keuangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan penyusunan rencana pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah pemungut
pendapatan, melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan
Provinsi serta melakukan pendataan potensi pajak Daerah dan retribusi Daerah,
pendistribusian formulir pendaftaran calon wajib pajak Daerah dan wajib retribusi
Daerah, penetapan nomor pokok wajib pajak Daerah, pengelolaan data objek dan
subyek retribusi Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
Mampu
5. Pelayanan
2
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
mensupervisi/
Publik
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan proses
kebijakan yang diambil;
pelaksanaan tugas
tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

2.2. Secara aktif 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.
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.
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.
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.
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.

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen
Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pemungut PBB P2;
√
2. Penilaian Pajak PBB.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan penyusunan Konsep Rencana Pendapatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah;
2. Keakuratan data bagi hasil pajak dan bukan pajak Daerah;
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3. Keakuratan pendataan calon wajib pajak Daerah dan wajib retribusi
Daerah;
4. Keakuratan pendistribusian formulir pendaftaran calon wajib pajak
Daerah dan wajib retribusi Daerah;
5. Keakuratan data masukan wajib pajak Daerah dan wajib retribusi
Daerah;
6. Ketepatan dalam penetapan Nomor pokok wajib pajak Daerah dan
wajib retribusi Daerah (NPWPD);
7. Ketepatan dalam memasukan data ke dalam Buku induk data
obyek, subyek wajib pajak Daerah dan retribusi Daerah;
8. Keakuratan penyusunan Konsep Rancangan Peraturan Daerah
tentang pajak Daerah dan rancangan peraturan Daerah tentang
retribusi Daerah;
9. Keakuratan penyusunan Laporan pencapaian target penerimaan
Daerah.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bidang Pengolahan Penilaian dan Teknologi Informasi Data
Jabatan Pengawas
Keuangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pengelolaan database dan melakukan penilaian atas objek pajak
untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta memberikan data
informasi atas objek dan subjek pajak Daerah dan retribusi Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi/ Manajemen/ Akuntansi/Teknik Informatika/ Administrasi
Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pemungut PBB P2, Penilai PBB P2, IT PBB
√
P2, Penilaian Pajak PBB.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1.Keakuratan database pajak / restribusi Daerah;
2.Keakuratan data potensi obyek, subyek pajak dan restribusi Daerah;
3.Ketepatan penilaian obyek PBB;
4.Kebenaran informasi obyek, subyek pajak dan restribusi Daerah;
5.Keakuratan dan ketepatan peta bidang PBB;
6.Ketepatan monitoring pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT).
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Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Kepala Sub Bidang Perhitungan Penetapan Dan Penerbitan Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD) Dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
Jabatan Pengawas
Keuangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan perhitungan, penetapan dan penerbitan surat ketetapan pajak
Daerah dan retribusi Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen
Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengelolaan Keuangan Daerah
√
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1.Keakuratan perhitungan pajak Daerah dan retribusi Daerah
terhutang;
2.Ketepatan dan kesesuaian penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
3.Keakuratan Rekapitulasi SKPD dan SKRD yang telah diterbitkan;
4.Keakuratan penyusunan Surat Pemberitahuan pajak dan retribusi
terhutang.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pelayanan Dan Penagihan
Jabatan Administrator
Keuangan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Memberikan pelayanan penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah, pengajuan
keberatan dan pembetulan, verifikasi penerima pajak Daerah dan retribusi Daerah
serta melaksanakan penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Perpajakan/Ekonomi/ Manajemen/ Akuntansi / Ilmu Hukum/Ilmu
Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan
√
Pajak/Retribusi Daerah.

Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki.
Pembina (III/d)
1. Keakuratan dan ketepatan memberikan pelayanan permohonan
keberatan dan keringanan pajak Daerah;
2. Keakuratan dan ketepatan memberikan pelayanan pembetulan dan
verifikasi penerima pajak Daerah dan retribusi Daerah;
3. Keakuratan dan ketepatan penagihan pajak Daerah dan retribusi
Daerah;
4. Keakuratan dan ketepatan pengolahan dan pendistribusian surat
menyurat yang berhubungan dengan penagihan pajak Daerah dan
retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bidang Pelayanan Umum
Jabatan Pengawas
Keuangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Memberikan pelayanan atas permohonan keberatan, keringanan, pembetulan dan
melaksanakan verifikasi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah serta
penyusunan laporan realisasi pendapatan Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi/ Manajemen/ Akuntansi / Ilmu Hukum/Ilmu Administrasi
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengelolaan Pajak/Retribusi Daerah,
√
Pemeriksa Pajak Daerah, Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1.Ketepatan pelayanan permohonan keberatan dan/atau keringanan
SKPD dan SKRD;
2.Keakuratan pembetulan SKPD dan SKRD;
3.Ketepatan pelaksanaan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib
retribusi Daerah;
4.Ketepatan pelaksanaan pelatihan petugas pemungut pajak;
5.Keakuratan laporan penerimaan pembayaran pajak/retribusi Daerah;
6.Keakuratan verifikasi penerimaan pajak/retribusi Daerah.
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Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak/Retribusi Dan Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah
Jabatan Pengawas
Keuangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah serta lain-lain
pendapatan asli Daerah yang sah serta membuat administrasi penagihan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Perpajakan/Ekonomi/Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik
Infomatika/ Administrasi Perkantoran/ Manajemen atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengelolaan Pajak/Retribusi Daerah
√
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1.Keakuratan Data Obyek Pajak;
2.Keakuratan laporan Perangkat Daerah yang tertagih;
3.Keakuratan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemasukan pajak
Daerah.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan
Jabatan Administrator
Keuangan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan koordinasi, pembinaan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), perbendaharaan dan kas Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi/ Manajemen/Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
Pengelolaan Keuangan Daerah
√

Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki.
Penata Tk.I (III/d)
1.Keakuratan pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan nota keuangan;
2.Keakuratan pelaksanaan koordinasi, penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis, pembinaan ketatausahaan, penyelesaian dan ganti
rugi perbendaharaan;
3.Keakuratan pelaksanaan penatausahaan Bendahara Umum Daerah
(BUD), piutang Daerah, investasi, pinjaman Daerah, obligasi Daerah
dan pelaporan arus kas;
4.Keakuratan pengujian terhadap kebenaran penagihan dan penerbitan
Surat Perintah Membayar (SPM).
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bidang Anggaran
Jabatan Pengawas
Keuangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan nota keuangan yang akan
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi/Manajemen atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengelolaan Keuangan Daerah
√
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD Perubahan);
2. Keakuratan penyusunan konsep nota keuangan;
3. Keakuratan penyusunan konsep Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD Perubahan);
4. Keakuratan penyusunan konsep petunjuk teknis pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
5. Keakuratan penyusunan konsep Surat Penyediaan Dana (SPD);
6. Keakuratan penyusunan konsep laporan pelaksanaan APBD.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
Jabatan Pengawas
Keuangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan koordinasi, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
ketatausahaan, pengujian terhadap kebenaran penagihan dan penerbitan Surat
Perintah Membayar (SPM).
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi/Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengelolaan Keuangan Daerah
√
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1.Keakuratan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
2.Keakuratan daftar penguji kebenaran Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D);
3.Ketepatan pemberian pembinaan perbendaharaan;
4.Keakuratan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji dan daftar gaji
PNS;
5.Keakuratan konsep laporan rekapitulasi gaji PNS Daerah dan laporan
hasil rekonsiliasi data potongan pihak ketiga;
6.Keakuratan konsep Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
(SKPP) bagi pegawai yang pensiun, diberhentikan atau mutasi.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bidang Kas Daerah
Jabatan Pengawas
Keuangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan penatausahaan Bendahara Umum Daerah (BUD), penyelesaian dan
ganti rugi perbendaharaan, piutang Daerah, investasi, pinjaman Daerah, obligasi
Daerah, pelaporan anggaran kas serta lain-lain pendapatan yang sah dan dana
perimbangan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ekonomi/ Manajemen/Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntansi
√
Pemerintah Dan Laporan Keuangan Pemda.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan pembukuan rekening koran beserta lampiran Surat
Tanda Setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
2. Ketepatan dalam mengelola rekening koran;
3. Keakuratan pembukuan penerimaan dan pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keakuratan hasil pengecekan pembukuan kas secara elektronik;
5. Keakuratan mengadministrasikan piutang Daerah, investasi,
pinjaman Daerah dan obligasi Daerah;
6. Keakuratan mengadministrasikan dana transfer dari Provinsi dan
Pusat;
7. Keakuratan mengonsep laporan hasil sidang majelis Tuntutan
Penyelesaian Masalah-Masalah Perbendaharaan Dan Tuntutan
Ganti Rugi (TPTGR).
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Akuntansi Dan Pembukuan
Jabatan Administrator
Keuangan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan menyajikan informasi
keuangan dalam rangka menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan
Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Akuntansi/ Manajemen/ Ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntansi
√
Berbasis Akrual, Reviev Laporan Keuangan,
Akuntansi Pemerintah dan Laporan
Keuangan Pemda.

Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki.
Penata Tk.1(III.d)
1.Keakuratan penyusunan kebijakan dan prosedur akuntansi
Pemerintah Daerah;
2.Keakuratan penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi
pengelolaan keuangan Daerah;
3.Keakuratan
pelaksanaan
penyusunan
laporan
dan
pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah;
4.Keakuratan penyelenggaraan evaluasi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bidang Akuntansi Dan Pelaporan
Jabatan Pengawas
Keuangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan prosedur akuntansi pemerintah daerah dan menyusun laporan
keuangan sebagai entitas pelaporan yang meliputi laporan realisasi anggaran,
laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan
operasional, laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan

881

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi/ Manajemen/ Ekonomi Pembangunan/Teknik Infomatika/
Sistem Informasi/Ilmu Ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntansi
√
Pemerintah dan Laporan Keuangan
Daerah, Akuntansi berbasis Akrual, Sistem
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1.Keakuratan RKA, Program kerja, dan RKT;
2.Kebenaran dan kelancaran kegiatan Verifikasi RKA/DPA;
3.Keakuratan Laporan Keuangan Daerah;
4.Kelancaran kegiatan Rekonsiliasi data laporan keuangan Daerah;
5.Kelancaran kegiatan Pendampingan penyusunan laporan keuangan
SKPD dan SKPKD;
6.Keakuratan Laporan pertanggungjawaban UAPPA-BW;
7.Kelancaran Rekonsiliasi data laporan pertanggungjawaban UAPPABW;
8.Keakuratan data sistem pelaporan keuangan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bidang Pembukuan Dan Verifikasi
Jabatan Pengawas
Keuangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan prosedur pencatatan dan pembukuan serta verifikasi atas transaksi
keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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.
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.
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.
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
Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi/ Manajeman/ Administrasi Perkantoran atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengelolaan dan Penyusunan APBD,
√
Verifikasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan pengelolaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perangkat
Daerah;
2. Ketepatan penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Ketepatan penyiapan bahan penysusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. Keakuratan pembukuan data realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dari perangkat Daerah;
5. Keakuratan verifikasi pengajuan pencairan anggaran dengan
meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas pengajuan belanja
langsung kepeda Pihak Ketiga;
6. Keakuratan melakukan verifikasi ulang dengan cara meneliti
keabsahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah diverifikasi
oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
7. Ketepatan pelaksanaan pembinaan kepada bendaharan pengeluaran
Perangkat Daerah;
8. Keakuratan menyusun laporan realisasi semester pertama Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan prognosis enam bulan
berikutnya;
9. Ketepatan penyiapan bahan untuk perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Aset
Jabatan Administrator
Keuangan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan barang milik
Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan,
pemanfaatan,
pengamanan,
pemeliharaan,
penilaian,
pemindahtanganan, penghapusan dan penatausahaan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi/Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Ilmu Pemerintahan/
Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
Pengelolaan Aset Daerah, Penilaian
Aset/Barang Daerah, Pengelolaan
√
Keuangan Daerah.
Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki.
PenataTk.I (III/d)
1. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemantauan,
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan
barang milik Daerah;
2. Keakuratan pelaksanaan penatausahaan barang milik Daerah;
3. Keakuratan pelaksanaan penilaian, penggunaan dan pemanfaatan
barang milik Daerah;
4. Keakuratan
pelaksanaan
pengamanan,
pemeliharaan
dan
pemindahtanganan barang milik Daerah.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset
Jabatan Pengawas
Keuangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian yang berkaitan dengan
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pembukuan, inventarisasi dan
pelaporan barang milik Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Ilmu Pemerintahan/ Teknik
Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengelolaan Aset Daerah, Penilaian
√
Aset/Barang Milik Daerah.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Ketepatan dan keakuratan penyusunan Konsep Daftar Kebutuhan
Barang Milik Daerah;
2. Keakuratan Data Rencana Kebutuhan Barang Unit Perangkat
Daerah;
3. Keakuratan Buku standarisasi harga barang milik Daerah;
4. Keakuratan Data register barang milik Daerah;
5. Kelancaran Bimbingan teknis penyimpan dan pengurus barang;
6. Keakuratan Laporan pemantauan dan evaluasi pengadaan dan
inventarisasi barang milik Daerah;
7. Keakuratan Laporan mutasi barang milik Daerah.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bidang Penilaian, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset
Jabatan Pengawas
Keuangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian yang berkaitan dengan
penilaian, penetapan status penggunaan dan pemanfatan barang milik Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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.
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.
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.
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
Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Ilmu Pemerintahan/Akuntansi atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengelolaan Aset Daerah, Penilaian
√
Aset/Barang Milik Daerah.

Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan penilaian barang milik Daerah;
2. Ketepatan bahan kebijakan pengaturan penggunaan barang milik
Daerah;
3. Ketepatan dan kelancaran proses penetapan dan pengalihan status,
penggunaan barang milik Daerah, penggunaan sementara barang
milik Daerah dan penetapan status penggunaan barang milik
Daerah untuk dioperasikan oleh Pihak Ketiga;
4. Ketepatan mengonsep rencana pengadaan barang milik Daerah;
5. Ketepatan dan kelancaran penyimpanan dan pendistribusian barang
milik Daerah;
6. Ketepatan dalam pemanfaatan barang milik Daerah;
7. Keakuratan Kajian pemanfaatan barang milik Daerah;
8. Keakuratan kajian dan menyusun tarif sewa barang milik Daerah;
9. Kelancaran promosi dan kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk
pemberdayaan dan optimalisasi pemanfaatan barang milik Daerah;
10.Ketepatan pengaturan pinjam pakai barang milik Daerah;
11.Ketepatan penarikan dan penagihan hasil sewa barang milik;
12.Ketepatan pelayanan administrasi dan teknis mengenai sewa,
pinjam pakai, penggunausahaan dan kerjasama pemanfaatan
barang milik Daerah;
13.Ketepatan pengelolaan sewa tanah eks bengkok Kepala
Desa/Perangkat/Tanah Grantungan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bidang Pengamanan, Pemeliharaan Dan Pemindahtanganan Aset
Jabatan Pengawas
Keuangan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian yang berkaitan dengan
pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan
barang milik Daerah.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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.
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.
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.
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.
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
Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika/ Administrasi
Perkantoran/ Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Pengelolaan Aset Daerah, Penilaian
√
Aset/Barang Milik Daerah.

Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan tanah dan
bangunan milik Daerah;
2. Keakuratan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan barang
inventaris Daerah;
3. Kelancaran pelaksanaan asuransi barang milik Daerah;
4. Keakuratan laporan perubahan status hukum barang milik Daerah;
5. Keakuratan laporan pengamanan dokumen kepemilikan barang
milik Daerah;
6. Kelancaran tertib administrasi status kepemilikan atas barang milik
Daerah;
7. Keakuratan data pemeliharaan barang milik Daerah;
8. Keakuratan Konsep kajian permohonan penghapusan barang milik
Daerah;
9. Keakuratan Konsep rencana proses kegiatan penghapusan barang
milik Daerah;
10.Keakuratan Laporan perubahan status hukum barang milik Daerah.
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W. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON
Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Kesehatan

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan
mengutamakan
penyembuhan
(kuratif),
pemulihan
(rehabilitatif),
upaya
peningkatan (promotif), pencegahan terjadinya penyakit (preventif) dan
melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan yang bermutu sesuai standar
pelayanan Rumah Sakit.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas

4

Mampumenciptak
an situasi kerja
yang mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

2. Kerjasama

4

Membangun
komitmen tim,
sinergi

3. Komunikasi

4

Mampumengemu
kakan pemikiran
multidimensi
secara lisan dan
tertulis untuk
mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4. Orientasi pada
hasil

4

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

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/nilainilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja
sama
antar
unit,
memberikan
dukungan/ semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain untuk
mendapatkan
pemahaman
yang
sama;
Berbagi
informasi
dengan
pemangku
kepentingan untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;
4.2. Menuangkan
pemikiran/konsep
yang
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.
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategis
instansi;
4.3. Mendorong
pemanfaatan
sumber
daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
pencaian target organisasi.
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5. Pelayanan
Publik

4

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
danmengantisipa
si dampak dari
isu-isu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

4

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

7. Mengelola
Perubahan

4

Memimpin
perubahan pada
unit kerja

8. Pengambilan
Keputusan

4

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

4

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 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.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka
panjang bersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya
secara konsisten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.
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).

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.
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III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

S.2
Kedokteran Umum/Kedokteran Gigi/Dokter Spesialis
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
1. Kepemimpinan;
2. Kewirausahaan;
3. Rencana Strategi Bisnis;
4. Rencana Aksi Strategi;
5. Rencana Implementasi dan Rencana
Tahunan;
6. Tatakelola Rumah Sakit;
7. Standar Pelayanan Minimal;
8. Sistem Akuntabilitas;
9. Sistem Remunerasi Rumah Sakit;
10.Pengelola Sumber Daya Manusia;
11.Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.

√
√

a. Direktur Rumah Sakit Kelas B pernah
√
memimpin Rumah Sakit Kelas C
dan/atau pernah menjabat sebagai
wakil Direktur Rumah Sakit Kelas B
paling singkat selama 3 (tiga) tahun;
b. Memiliki pengalaman jabatan dalam
bidang tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;
c. Sedang
atau
pernah
menduduki
Jabatan Administrator atau Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Madya paling
singkat 2 (dua) tahun.
Pembina Tingkat I (IV/b)
1. Keakuratan perencanaan kegiatan dan program pelayanan
kesehatan dengan menjabarkan dan memadukan program dari
tingkat pusat dan tingkat provinsi;
2. Keakuratan pengawasan dan pengendalian kegiatan ketatausahaan,
pelayanan
administrasi
umum,
kepegawaian,
keuangan,
perlengkapan, dan peralatan;
3. Keakuratan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan operasional
program pelayanan kesehatan dengan mengacu ketentuan peraturan
perundang-undangan;
4. Keakuratan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan
dengan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan pekerjaan tidak
menyimpang.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Wakil Direktur Administrasi Umum Dan Keuangan
Jabatan Administrator
Kesehatan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan administrasi dan
keuangan serta perencanaan dan pemasaran RSUD Kraton.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampumemastik
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
an, menanamkan
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
keyakinan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
bersama agar
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
anggota yang
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
dipimpinbertinda
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
k sesuai nilai,
etika organisasi dalam segala situasi dan
norma, dan etika
kondisi;
organisasi, dalam
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
lingkup formal
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
yang dipimpin.
2. Kerjasama
3
Efektifmembangu
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
n tim kerja untuk
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
peningkatan
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
kinerja organisasi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
sensitif/rumit/
tahunan/periodik/naskah/dokumen/proposa
kompleks
l yang kompleks; Membuat surat resmi yang
sistematis
dan
tidak
menimbulkan
pemahaman yang berbeda; membuat proposal
yang rinci dan lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

S.2
Ilmu Kesehatan/Ekonomi/Akuntasi
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
1. Kepemimpinan dan Kewirausahaan;
2. Rencana Aksi Strategis;
3. Rencana Impelementasi dan Rencana
Tahunan;
4. Sistem Rekruitmen Pegawai;
5. Sistem Remunerasi;
6. Laporan Pokok Keuangan;
7. Akuntansi;
8. Rencana Bisnis Anggaran;
9. Sistem Informasi;
10. Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.

√
√

Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan
Fungsional
yang
setingkat
denganJabatan Pengawas sesuai dengan
bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
Pembina (IV/a)

√
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E. Indikator Kinerja Jabatan

1.Keakuratan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi di bidang
kepegawaian dan diklat serta umum dan hukum;
2.Keakuratan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi di bidang
penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi
serta aset;
3.Keakuratan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi di bidang
perencanaan, pemasaran dan humas.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bagian Administrasi
Jabatan Administrator
Kesehatan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan penyusunan program, penyelenggaraan umum dan hukum serta
kepegawaian dan diklat
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampumemastik
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
an, menanamkan
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
keyakinan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
bersama agar
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
anggota yang
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
dipimpinbertinda
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
k sesuai nilai,
etika organisasi dalam segala situasi dan
norma, dan etika
kondisi;
organisasi, dalam
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
lingkup formal
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
yang dipimpin.
2. Kerjasama
3
Efektifmembangu
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
n tim kerja untuk
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
peningkatan
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
kinerja organisasi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
sensitif/rumit/
tahunan/periodik/naskah/dokumen/proposa
kompleks
l yang kompleks; Membuat surat resmi yang
sistematis
dan
tidak
menimbulkan
pemahaman yang berbeda; membuat proposal
yang rinci dan lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Sosial dan Politik/Hukum/Ekonomi/Psikologi/ Manajemen atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Pelatihan Kepemimpinan dan
√
Kewirausahaan;
2. Rencana Aksi Strategis;
3. Rencana Implementasi dan Rencana
Tahunan;
4. Sistem Rekruitmen Pegawai;
5. Sistem Remunerasi;
6. Manajemen Pemerintahan;
7. Manajemen SDM;
8. Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.

3 Fungsional
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C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan
Fungsional
yang
setingkat
denganJabatan Pengawas sesuai dengan
bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
Penata Tk.1 (III/d)
1. Keakuratan pelaksanaan administrasi ketatausahaan, pengelolaan
kearsipan dan pengaturan ketatalaksanaan rumah tangga RSUD
Kraton;
2. Keakuratan penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga kantor
dan pengaturan kebutuhan rumah tangga kantor meliputi peralatan,
perlengkapan, ATK dan barang pakai habis;
3. Ketepatan pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan kelancaran
fasilitasi perjalanan dinas;
4. Ketepatan dan kelancaran penyiapan sarana dan prasana untuk
kegiatan upacara dan kelengkapan untuk kegiatan rapat dinas dan
kegiatan lainnya;
5. Ketepatan pengaturan dan pemeliharaan ketertiban, keamanan,
kenyamanan, kebersihan, keindahan;
6. Keakuratan pelaksanaan koordinasi pembuatan produk hukum di
lingkungan RSUD Kraton;
7. Keakuratan telaah hukum atas setiap produk hukum dan tata
naskah di lingkungan RSUD Kraton;
8. Ketepatan dan kelancaran fasilitasi permasalahan hukum RSUD
Kraton;
9. Keakuratan mengoreksi draf surat keputusan direktur rumah sakit
tentang pengelolaan rumah sakit.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Umum Dan Hukum
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan kantor,
penatalaksanaan rumah tangga dan mengkoordinasikan pembuatan produk
hukum, telaah hukum untuk setiap produk hukum dan tata naskah dilingkungan
rumah sakit serta penyelesaian masalah hukum.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal untuk
komunikasi
meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasik
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
an pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/me
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
ngawasi/menyelia
mampu menyelia dan menjelaskan secara
dan menjelaskan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
proses
kebijakan yang diambil;
pelaksanaan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
tugas tugas
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
pemerintahan/pel
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
ayanan publik
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
secara transparan
publik secara cepat dan tanggap;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

S.1
Ilmu Hukum/Ilmu Administrasi/ Ilmu Pemerintahan/Manajemen atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pelatihan Kepemimpinan dan
√
Kewirausahan;
2. Rencana Aksi Strategis;
3. Rencana Implementasi dan Rencana
Tahunan;
4. Sistem Rekruitmen Pegawai;
5. Sistem Remunerasi;
6. Manajemen Pemerintahan;
7. Manajemen SDM;
8. Perumusan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Analisis Jabatan;
10. Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.

3 Fungsional
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C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yangsetingkat
dengan
Jabatan
Pelaksana
sesuai
denganbidang tugas Jabatan yang akan
diduduki.
Penata (III/c)
1. Kerapian dan ketertiban pengelolaan arsip;
2. Ketepatan penyusunan rencana kebutuhan kantor;
3. Ketepatan dan ketertiban pengaturan mobil operasional;
4. Ketepatan pengaturan ketatalaksanaan rumah tangga;
5. Keakuratan penyusunan draft produk hukum.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Kepegawaian Dan Diklat
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perjalanan dinas, dan
pengusulan/pengiriman diklat kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasik
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
an pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/me
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
ngawasi/menyelia
mampu menyelia dan menjelaskan secara
dan menjelaskan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
proses
kebijakan yang diambil;
pelaksanaan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
tugas tugas
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
pemerintahan/pel
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
ayanan publik
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
secara transparan
publik secara cepat dan tanggap;
2.3.
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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.

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

S.1
Manajemen/ Hukum/Ekonomi/Ilmu Administrasi/Psikologi atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pelatihan Kepemimpinan dan
√
Kewirausahan;
2. Rencana Aksi Strategis;
3. Rencana Implementasi dan Rencana
Tahunan;
4. Sistem Rekruitmen Pegawai;
5. Sistem Remunerasi;
6. Analisa Jabatan;
7. Perumusan Sistem Penilian Kinerja;
8. Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yangsetingkat
dengan
Jabatan
Pelaksana
sesuai
denganbidang tugas Jabatan yang akan
diduduki.
Penata (III/c)
1. Kelengkapan dan keakuratan dokumen kepegawaian;
2. Ketepatan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala dan daftar
penerima pensiun;
3. Keakuratan informasi jumlah pegawai, kebutuhan dan kekurangan
pegawai;
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4. Kelengkapan administrasi perjalanan dinas;
5. Ketepatan usulan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai;
6. Kebenaran dan ketepatan penyusunan laporan kepegawaian
bulanan (Absensi), triwulan (Nominatif) dan tahunan (DUK);
7. Kebenaran administrasi kepegawaian;
8. Keakuratan penilaian Kinerja bulanan seluruh pegawai setelah
tervalidasi oleh atasan langsung;
9. Keakuratan Review pola ketenagaan , penilaian kinerja pegawai dan
penempatan pegawai.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bagian Keuangan
Jabatan Administrator
Kesehatan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan penyusunan akuntansi, perbendaharaan dan asset.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampumemastik
an, menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpinbertinda
k 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 dan
teguranbagi 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.
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3.4. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
dan diterima oleh pihak lain;
3.5. Menyederhanakan topik yang rumit dan
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
diterima orang lain;
3.6. Membuat
laporan
tahunan/periodik/naskah/dokumen/proposa
l yang kompleks; Membuat surat resmi yang
sistematis
dan
tidak
menimbulkan
pemahaman yang berbeda; membuat proposal
yang rinci dan lengkap.

2. Kerjasama

3

Efektifmembangu
n tim kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
3.4. 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;
3.5. 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;
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3.6. 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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
3.4. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan
di antara orang-orang yang mendorong
toleransi dan keterbukaan;
3.5. Melakukan pemetaan sosial di masyarakat
sehingga dapat memberikan respon yang
sesuai
dengan
budaya
yang
berlaku.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.6. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi/Keuangan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
1. Pelatihan Kepemimpinan dan
Kewirausahaan;
2. Rencana Aksi Strategis;
3. Rencana Implementasi dan Rencana
Tahunan;
4. Sistem Rekruitmen Pegawai;
5. Sistem Remunerasi;
6. Manajemen pengelolaan Barang;
7. Manajemen Keuangan;
8. Sistem Akuntansi;
9. Sistem Informasi rumah Sakit;
10. Penyusunan RSB dan RBA;
11. Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.
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√
√

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan
Fungsional
yang
setingkat
denganJabatan Pengawas sesuai dengan
bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
PenataTk.1(III/d)
1.Keakuratan penyusunan, koordinasi dan evaluasi anggaran
pendapatan dan belanja dan perbendaharaan RSUD Kraton;
2.Keakuratan pelaksanaan kegiatan tatausaha keuangan, pembukuan,
menyusun neraca keuangan dan verifikasi;
3.Keakuratan pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah meliputi
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian penghapusan,
pemindahtangan, penatausahaan, pembinaan dan pengawasan serta
pengendalian.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Akuntansi
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan koordinasi, pembukuan, verifikasi, pemeriksaan dan penelitian
terhadap realisasi belanja langsung dan belanja tak langsung serta penerbitan
pengesahan Surat Pertanggungjawaban.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasik
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
an pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/me
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
ngawasi/menyelia
mampu menyelia dan menjelaskan secara
dan menjelaskan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
proses
kebijakan yang diambil;
pelaksanaan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
tugas tugas
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
pemerintahan/pel
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
ayanan publik
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
secara transparan
publik secara cepat dan tanggap;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

S.1
Ekonomi/Manajemen/Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pelatihan Kepemimpinan dan
√
Kewirausahan;
2. Rencana Aksi Strategis;
3. Rencana Implementasi dan Rencana
Tahunan;
4. Sistem Rekruitmen Pegawai;
5. Sistem Remunerasi;
6. Manajemen Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Manajemen SDM;
8. Perumusan Sistem Akuntansi;
9. Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.

3 Fungsional
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C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yangsetingkat
dengan
Jabatan
Pelaksana
sesuai
denganbidang tugas Jabatan yang akan
diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan laporan pelaksanaan kegiatan akuntansi dan verifikasi
meliputi tata usaha keuangan, pembukuan penerimaan,
pengeluaran dan menyusun neraca keuangan satuan kerja;
2. Keakuratan catatan dan laporan penerimaan dan pengeluaran
keuangan;
3. Keakuratan konsep laporan bulanan realisasi anggaran;
4. Keakuratan laporan pelaksanaan kegiatan verifikasi dokumen
penerimaan dan dokumen pengeluaran;
5. Keakuratan laporan evaluasi kegiatan akuntansi dan verifikasi;
6. Kelancaran pengelolaan dokumen laporan keuangan;
7. Keakuratan laporan pelaksanaan tertib administrasi bidang
akuntansi.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Perbendaharaan
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan koordinasi, pembinaan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan
belanja serta Perbendaharaan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasik
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
an pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/me
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
ngawasi/menyelia
mampu menyelia dan menjelaskan secara
dan menjelaskan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
proses
kebijakan yang diambil;
pelaksanaan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
tugas tugas
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
pemerintahan/pel
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
ayanan publik
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
secara transparan
publik secara cepat dan tanggap;
2.3.
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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.

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

S.1
Akuntansi/Manajemen/Ekonomi ataubidang lain yang relevandengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pelatihan Kepemimpinan dan
√
Kewirausahan;
2. Rencana Aksi Strategis;
3. Rencana Implementasi dan Rencana
Tahunan;
4. Sistem Rekruitmen Pegawai;
5. Sistem Remunerasi;
6. Manajemen Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Manajemen SDM;
8. Pengelolaan Sistem Biliing;
9. Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yangsetingkat
dengan
Jabatan
Pelaksana
sesuai
denganbidang tugas Jabatan yang akan
diduduki
Penata (III/c)
1. Keakuratan Konsep Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSUD
Kraton;
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2. Keakuratan Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD
Kraton;
3. Keakuratan laporan evaluasi pendapatan;
4. Keakuratan dokumen daftar gaji;
5. Keakuratan laporan evaluasi penyerapan anggaran;
6. Keakuratan data manajemen/pengelolaan keuangan RSUD Kraton;
7. Keakuratan laporan pembinaan kepada pemegang kas pembantu
pemegang kas/kasir RSUD Kraton, validator pelayanan pihak ketiga,
penata rekening;
8. Keakuratan dokumen perbendaharaan;
9. Keakuratan laporan pengelolaan piutang;
10.Ketepatan penyusunan dan pembagian jadwal piket kasir;
11.Keakuratan laporan penagihan kekurangan biaya pembayaran pada
pasien umum maupun yang ditanggung pihak ketiga;

916

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Asset
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah yang meliputi perencanaan
kebutuhan
dan
penganggaran,
pengadaan,
penggunaan,
pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,
penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasik
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
an pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/me
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
ngawasi/menyelia
mampu menyelia dan menjelaskan secara
dan menjelaskan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
proses
kebijakan yang diambil;
pelaksanaan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
tugas tugas
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
pemerintahan/pel
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
ayanan publik
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
secara transparan
publik secara cepat dan tanggap;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

S.1
Ekonomi/Keuangan/ Manajemen Perkantoran/ Administrasi
Perkantoran/Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pelatihan Kepemimpinan dan
√
Kewirausahan;
2. Rencana Aksi Strategis;
3. Rencana Implementasi dan Rencana
Tahunan;
4. Sistem Rekruitmen Pegawai;
5. Sistem Remunerasi;
6. Manajemen Pengelolaan Barang
Daerah;
7. Manajemen SDM;
8. Perumusan Sistem informasi Barang
Daerah, dan SIM Persediaan;
9. Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.

3 Fungsional
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C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yangsetingkat
dengan
Jabatan
Pelaksana
sesuai
denganbidang tugas Jabatan yang akan
diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan pengelolaan arsip dan pengamanan dokumen barang
milik Daerah;
2. Ketepatan dan kelancaran pendistribusian barang milik Daerah;
3. Keakuratan dan ketepatan dalam pembuatan laporan;
4. Ketepatan dan kebenaran dalam melaksanakan labelisasi barang
milik Daerah;
5. Ketepatan dalam mengusulkan pengurus dan penyimpan barang
milik Daerah;
6. Ketepatan dalam mengusulkan penghapusan dan Hibah barang
milik Daerah;
7. Ketepatan dan kebenaran dalam menilai barang dalam kertas kerja;
8. Ketepatan entry kedalam aplikasi SIM-SR dan SIMAK BMN;
9. Ketepatan dan kebenaran dalam melaksanakan stock opname
barang milik Daerah.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bagian Perencanaan dan Pemasaran
Jabatan Administrator
Kesehatan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan Perencanaan, Pemasaran dan Humas Rumah Sakit
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampumemastik
an, menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpinbertinda
k 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 dan
teguranbagi 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.
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposa
l yang kompleks; Membuat surat resmi yang
sistematis
dan
tidak
menimbulkan
pemahaman yang berbeda; membuat proposal
yang rinci dan lengkap.
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.

2. Kerjasama

3

Efektifmembangu
n tim kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup 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.

920

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi/Manajemen/Keuangan/Pemasaran/ Kebijakan Publik atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Pelatihan Kepemimpinan dan
√
Kewirausahaan;
2. Rencana Aksi Strategis;
3. Rencana Implementasi dan Rencana
Tahunan;
4. Sistem Rekruitmen Pegawai;
5. Sistem Remunerasi;
6. Manajemen Pemasaran dan Promosi
Kesehatan;
7. Manajemen SDM;
8. Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.
Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan
Fungsional
yang
setingkat
denganJabatan Pengawas sesuai dengan
bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
PenataTk.1(III/d)
1. Keakuratan perencanaan, pemantauan, pengawasan program kerja
dan evaluasi program kerja RSUD Kraton;
2. Keakuratan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pemasaran dan
hubungan masyarakat RSUD Kraton.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Perencanaan
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan urusan program kegiatan melalui penyusunan dokumen Rencana
Strategis Bisnis (RSB), Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (Tapkin), dan
Rencana Bisnis Anggaran (RBA), melaksanakan program kegiatan tahunan dan
musyawarah perencanaan pembangunan, melaksanakan evaluasi program
kegiatan, serta melaksanakan urusan pelaporan program kegiatan RSUD Kraton,
melalui penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP).
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasik
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
an pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/me
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
ngawasi/menyelia
mampu menyelia dan menjelaskan secara
dan menjelaskan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
proses
kebijakan yang diambil;
pelaksanaan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
tugas tugas
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
pemerintahan/pel
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
ayanan publik
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
secara transparan
publik secara cepat dan tanggap;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

S.1
Ekonomi/Keuangan/Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pelatihan Kepemimpinan dan
√
Kewirausahan;
2. Rencana Aksi Strategis;
3. Rencana Implementasi dan Rencana
Tahunan;
4. Sistem Rekruitmen Pegawai;
5. Sistem Remunerasi;
6. Manajemen Perencanaan;
7. Penyusunan RSB dan RBA;
8. Perumusan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Analisis Jabatan;
10. Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.

3 Fungsional
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C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yangsetingkat
dengan
Jabatan
Pelaksana
sesuai
denganbidang tugas Jabatan yang akan
diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan konsep rencana program kerja lima tahunan dan
tahunan RSUD Kraton meliputi Rencana Strategi Bisnis (RSB),
Rencana Kerja (Renja), Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan
Penetapan Kinerja (Tapkin);
2. Ketepatan dan kelancaran pelaksanaan Pembinaan Teknis
Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
3. Keakuratan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
4. Keakuratan Konsep laporan pelaksanaan kegiatan meliputi Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Elektronik (e-SAKIP), Laporan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dan laporan pelaksanan kegiatan RSUD
Kraton lainnya;
5. Keakuratan dan kelancaran pengelolaan urusan penganggaran
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Pemasaran Dan Humas
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan publikasi dan pemasaran pelayanan RSUD Kraton dan penyuluhan
kesehatan RSUD Kraton dan hubungan masyarakat.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasik
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
an pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/me
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
ngawasi/menyelia
mampu menyelia dan menjelaskan secara
dan menjelaskan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
proses
kebijakan yang diambil;
pelaksanaan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
tugas tugas
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
pemerintahan/pel
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
ayanan publik
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
secara transparan
publik secara cepat dan tanggap;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

S.1
Hukum/Ekonomi/Adminstrasi Publik/Ilmu Komunikasi/Pemasaran/
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pelatihan Kepemimpinan dan
√
Kewirausahan;
2. Rencana Aksi Strategis;
3. Rencana Implementasi dan Rencana
Tahunan;
4. Sistem Rekruitmen Pegawai;
5. Sistem Remunerasi;
6. Manajemen Pemasaran;
7. Manajemen SDM;
8. Perumusan Sistem Pelayanan
Pengaduan;
9. Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.

3 Fungsional
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C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yangsetingkat
dengan
Jabatan
Pelaksana
sesuai
denganbidang tugas Jabatan yang akan
diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan dan ketepatan publikasi dan pemasaran pelayanan
RSUD Kraton;
2. Keakuratan dan ketepatan penyuluhan kesehatan RSUD Kraton dan
hubungan masyarakat.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Wakil Direktur Pelayanan
Jabatan Administrator
Kesehatan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan medik,
penunjang medik dan non medik serta pelayanan keperawatan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampumemastik
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
an, menanamkan
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
keyakinan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
bersama agar
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
anggota yang
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
dipimpinbertinda
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
k sesuai nilai,
etika organisasi dalam segala situasi dan
norma, dan etika
kondisi;
organisasi, dalam
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
lingkup formal
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
yang dipimpin.
2. Kerjasama
3
Efektifmembangu
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
n tim kerja untuk
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
peningkatan
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
kinerja organisasi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.4. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.5. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.6. Membuat
laporan
sensitif/rumit/
tahunan/periodik/naskah/dokumen/proposa
kompleks
l yang kompleks; Membuat surat resmi yang
sistematis
dan
tidak
menimbulkan
pemahaman yang berbeda; membuat proposal
yang rinci dan lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
3.4. 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;
3.5. 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;
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3.6. 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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
3.4. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan
di antara orang-orang yang mendorong
toleransi dan keterbukaan;
3.5. Melakukan pemetaan sosial di masyarakat
sehingga dapat memberikan respon yang
sesuai
dengan
budaya
yang
berlaku.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.6. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

S.2
Ilmu Kesehatan/Kedokteran Umum/Kedokteran Gigi
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
1. Kepemimpinan;
2. Kewirausahaan;
3. Rencana Strategis Bisnis;
4. Rencana Aksi Strategi;
5. Rencana Implementasi dan Rencana
Tahunan;
6. Tatakelola Rumah Sakit;
7. Standar Pelayanan Minimal;
8. Sistem Akuntabilitas;
9. Sistem Remunerasi Rumah Sakit;
10. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
11. Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.
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√
√

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan
Fungsional
yang
setingkat
denganJabatan Pengawas sesuai dengan
bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
Pembina (IV/a)
1. Keakuratan rencana dan program kerja lima tahunan dan tahunan
penyelenggaraan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik
serta keperawatan RSUD Kraton;
2. Keakuratan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi di bidang
pelayanan rawat inap dan rawat jalan serta penunjang medik dan
non medik;
3. Keakuratan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi di bidang
asuhan keperawatan dan kebidanan serta etika dan mutu
keperawatan/kebidanan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pelayanan Medik
Jabatan Administrator
Keuangan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Mengkoordinir dan melaksanakan pembinaan terhadap pelayanan medik.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampumemastik
an, menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpinbertinda
k 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 dan
teguranbagi 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.
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka
mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposa
l yang kompleks; Membuat surat resmi yang
sistematis
dan
tidak
menimbulkan
pemahaman yang berbeda; membuat proposal
yang rinci dan lengkap.
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.

2. Kerjasama

3

Efektifmembangu
n tim kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ilmu Kedokteranatau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
1. Pelatihan Kepemimpinan dan
Kewirausahaan;
2. Rencana Aksi Strategis;
3. Rencana Implementasi dan Rencana
Tahunan;
4. Sistem Rekruitmen Pegawai;
5. Sistem Remunerasi;
6. Manajemen Pelayanan Medik;
7. Manajemen SDM;
8. Perumusunan Sistem Evaluasi dan
Penilaian Kinerja Klinis;
9. Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.

√
√

Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan
Fungsional
yang
setingkat
denganJabatan Pengawas sesuai dengan
bidang tugas jabatan yang akan diduduki.

√

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja
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D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

PenataTk.1 (III/d)
1. Keakuratan rencana bisnis anggaran (RBA) bidang pelayanan medik;
2. Keakuratan
pelaksanaan
koordinasi
dan
mengendalikan
pelaksanaan
kegiatan
pelayanan
medik,
pelayanan
kegawatdaruratan dan pelayanan rujukan supaya kegiatan
pelayanan kesehatan RSUD Kratondilaksanakan sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Medik
(SPM);
3. Keakuratan penyusunan dan ketersediaan kebutuhan perlengkapan,
peralatan
dan
inventaris
pelayanan
medik,
pelayanan
kegawatdaruratan dan pelayanan rujukan;
4. Keakuratan pengembangan kegiatan pelayanan medik, pelayanan
kegawatdaruratan dan pelayanan rujukan;
5. Keakuratan penyusunan Standar Pelayanan Operasional (SPO) dan
Standar Pelayanan Medik (SPM);
6. Keakuratan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan keselamatan
dan kelancaran pelayanan ambulan;
7. Ketepatan dan kelancaran fasilitasi kegiatan penelitian dan
pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Kraton;
8. Keakuratan konsep bahan laporan Wakil Direktur Pelayanan;
9. Keakuratan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan medik,
pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan rujukan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Penunjang Medik Dan Penunjang Non Medik
Jabatan Administrator
Kesehatan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Mengkoordinir dan melaksanakan pembinaan terhadap pelayanan penunjang
medik dan non medik.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampumemastik
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
an, menanamkan
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
keyakinan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
bersama agar
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
anggota yang
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
dipimpinbertinda
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
k sesuai nilai,
etika organisasi dalam segala situasi dan
norma, dan etika
kondisi;
organisasi, dalam
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
lingkup formal
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
yang dipimpin.
2. Kerjasama
3
Efektifmembangu
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
n tim kerja untuk
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
peningkatan
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
kinerja organisasi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.4. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.5. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.6. Membuat
laporan
sensitif/rumit/
tahunan/periodik/naskah/dokumen/proposa
kompleks
l yang kompleks; Membuat surat resmi yang
sistematis
dan
tidak
menimbulkan
pemahaman yang berbeda; membuat proposal
yang rinci dan lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
3.4. 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;
3.5. 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;
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3.6. 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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
3.4. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan
di antara orang-orang yang mendorong
toleransi dan keterbukaan;
3.5. Melakukan pemetaan sosial di masyarakat
sehingga dapat memberikan respon yang
sesuai
dengan
budaya
yang
berlaku.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.6. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ilmu Kedokteran/Kesehatan Masyarakat/Teknik Sipil/Teknik Elektro
Medisatau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Pelatihan Kepemimpinan dan
√
Kewirausahaan;
2. Rencana Aksi Strategis;
3. Rencana Implementasi dan Rencana
Tahunan;
4. Sistem Rekruitmen Pegawai;
5. Sistem Remunerasi;
6. Manajemen Pengelolaan Alat Medis;
7. Manajemen SDM;
8. Perumusan Sistem Informasi Alat
Medis;
9. Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.
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3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan
Fungsional
yang
setingkat
denganJabatan Pengawas sesuai dengan
bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
PenataTk.1 (III/d)
1. Keakuratan
pemantauan
dan
pengawasan
serta
evaluasi
penggunaan fasilitas-fasilitas penunjang medik dan non medik;
2. Keakuratan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi kegiatan
penunjang medik dan non medik;
3. Keakuratan pelaksanaan koordinasi penyusunan uraian tugas bagi
para kepala seksi;
4. Ketepatan pengembangan kegiatan pelayanan penunjang medik dan
non medik;
5. Keakuratan rencana pengembangan tenaga penunjang medik dan
non medik;
6. Keakuratan bimbingan, arahan, pengawasan, pengendalian serta
mengevaluasi kepada kepala seksi dibawahnya dibidang tugasnya;
7. Keakuratan koordinasi pembuatan prosedur-prosedur tetap guna
melancarkan pelayanan tugas bagi petugas-petugas yang berada
dibawah wewenangnya;
8. Kelancaran dan ketepatan penyelenggaraan rapat-rapat atau
pertemuan-pertemuan berkala beserta staf bawahannya, guna
membahas perencanaan-perencanaan, evaluasi pelaksanaan tugastugas, pemecahan masalah-masalah yang timbul dan lain-lain demi
terciptanya mutu pelayanan penunjang medik dan non medik yang
optimal;
9. Kelancaran
penyelenggaraaan
rapat-rapat
atau
pertemuanpertemuan koordinasi dengan instalasi-instalasi penunjang medik
dan non medik.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Penunjang Medik
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan fasilitas
pelayanan penunjang medik.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasik
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
an pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/me
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
ngawasi/menyelia
mampu menyelia dan menjelaskan secara
dan menjelaskan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
proses
kebijakan yang diambil;
pelaksanaan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
tugas tugas
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
pemerintahan/pel
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
ayanan publik
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
secara transparan
publik secara cepat dan tanggap;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

S.1
Kesehatan Masyarakat/ Kebijakan Kesehatan/Farmasi atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pelatihan Kepemimpinan dan
√
Kewirausahan;
2. Rencana Aksi Strategis;
3. Rencana Implementasi dan Rencana
Tahunan;
4. Sistem Rekruitmen Pegawai;
5. Sistem Remunerasi;
6. Manajemen pengelolaan alat medik;
7. Manajemen SDM;
8. Perumusan Sistem Pengelolaan alat
medik;
9. Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.

3 Fungsional
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C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yangsetingkat
dengan
Jabatan
Pelaksana
sesuai
denganbidang tugas Jabatan yang akan
diduduki
Penata (III/c)
1. Keakuratan kajian pelaksanaan in house training;
2. Ketepatan dan kelancaran pengiriman peserta in house training;
3. Keakuratan laporan kegiatan in house training;
4. Kelancaran pelayanan penunjang medik;
5. Keakuratan konsep SOP bidang penunjang medik;
6. Keakuratan laporan uji sample makanan dan minuman terhadap
kandungan kimiawi dan bakterologi.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Penunjang Non Medik
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan fasilitas
pelayanan penunjang non medik.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasik
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
an pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/me
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
ngawasi/menyelia
mampu menyelia dan menjelaskan secara
dan menjelaskan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
proses
kebijakan yang diambil;
pelaksanaan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
tugas tugas
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
pemerintahan/pel
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
ayanan publik
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
secara transparan
publik secara cepat dan tanggap;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

S.1
Kesehatan Masyarakat/Ilmu Keteknikan Industri/Teknik Sipil/Teknik
Elektro atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pelatihan Kepemimpinan dan
√
Kewirausahan;
2. Rencana Aksi Strategis;
3. Rencana Implementasi dan Rencana
Tahunan;
4. Sistem Rekruitmen Pegawai;
5. Sistem Remunerasi;
6. Manajemen Pengelolaan Rumah Sakit;
7. Manajemen SDM;
8. Manajemen pengolahan Limbah;
9. Analisis Jabatan / Beban Kerja;
10.Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.

3 Fungsional
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C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yangsetingkat
dengan
Jabatan
Pelaksana
sesuai
denganbidang tugas Jabatan yang akan
diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan rencana usulan Anggaran Pemeliharaan fisik
bangunan/peralatan RSUD Kraton;
2. Keakuratan penyusunanLaporan Pelaksanaan Pengelolaan air bersih
dan Pengolahan Limbah;
3. Keakuratan penyusunanPelaksanaan Pengawasan pembuangan dan
pengendalian limbah gas dan Pengawasan pengendalian serangga
dan binatang pengganggu;
4. Keakuratan penyusunan Laporan Pembinaan dan Pengawasan
pengelolaan linen dan jahit;
5. Keakuratan penyusunan Laporan Pelaksanaan Sterilisasi
pengelolaan Central Sterilization Store Departemen (CSSD);
6. Keakuratan penyusunan Laporan pelaksanaan pemeliharaan alat
kesehatan;
7. KeakuratanLaporan pelaksanaan pemeliharaan genset dan jaringan
listrik;
8. Keakuratan Laporan pelaksanaan pemeliharaan dan pendistribusian
gas dan zat asam;
9. Keakuratan Laporan pelaksanaan pemeliharaan peralatan elektronik
umum meliputi Air Conditioner(AC), Television (TV), Komputer dan
telepon.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Keperawatan
Jabatan Administrator
Kesehatan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pembinaan asuhan keperawatan serta etika dan mutu keperawatan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
3

Diskripsi

Indikator Kompetensi

Mampumemastik
an, menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpinbertinda
k 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 dan
teguranbagi 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.
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposa
l yang kompleks; Membuat surat resmi yang
sistematis
dan
tidak
menimbulkan
pemahaman yang berbeda; membuat proposal
yang rinci dan lengkap.

2. Kerjasama

3

Efektifmembangu
n tim kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Keperawatan/Kesehatan Masyarakatatau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Pelatihan Kepemimpinan dan
√
Kewirausahaan;
2. Rencana Aksi Strategis;
3. Rencana Implementasi dan Rencana
Tahunan;
4. Sistem Rekruitmen Pegawai;
5. Sistem Remunerasi;
6. Manajemen SDM;
7. Manajemen Asuhan Keperawatan;
8. Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.

3 Fungsional
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C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan
Fungsional
yang
setingkat
denganJabatan Pengawas sesuai dengan
bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
PenataTk.1 (III/d)
1.Keakuratan pemantauan, pengendalian dan evaluasi asuhan
keperawatan dan kebidanan;
2.Keakuratan pembinaan dan bimbingan pendayagunaan tenaga
keperawatan/kebidanan dan penerapan etika profesi.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Asuhan Keperawatan Dan Kebidanan
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi asuhan keperawatan dan
kebidanan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasik
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
an pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/me
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
ngawasi/menyelia
mampu menyelia dan menjelaskan secara
dan menjelaskan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
proses
kebijakan yang diambil;
pelaksanaan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
tugas tugas
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
pemerintahan/pel
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
ayanan publik
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
secara transparan
publik secara cepat dan tanggap;
2.3.
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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.

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

S.1
Ilmu Keperawatan / Kebidanan atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pelatihan Kepemimpinan dan
√
Kewirausahan;
2. Rencana Aksi Strategis;
3. Rencana Implementasi dan Rencana
Tahunan;
4. Sistem Rekruitmen Pegawai;
5. Sistem Remunerasi;
6. Manajemen SDM;
7. Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yangsetingkat
dengan
Jabatan
Pelaksana
sesuai
denganbidang tugas Jabatan yang akan
diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan pelaksanaan kegiatan ronde keperawatan;
2. Keakuratan pelaksanaan bimbingan penerapan asuhan
keperawatan/kebidanan;
3. Keakuratan penyusunan rencana kebutuhan tenaga keperawatan,
jumlah dan jenis peralatan keperawatan/kebidanan;
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4. Keakuratan pelaksanaan evaluasi kegiatan asuhan
keperawatan/kebidanan dan evaluasi siswa/mahasiswa praktek
keperawatan/kebidanan;
5. Keakuratan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembahasan
penyelesaian kasus asuhan keperawatan/kebidanan;
6. Ketepatan pelayanan bimbingan rohani pasien;
7. Keakuratan usulan promosi dan rotasi keperawatan/kebidanan
serta usulan peserta diklat asuhan keperawatan/kebidanan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Etika Mutu Dan Keperawatan/Kebidanan
Jabatan Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan
pembinaan
dan
bimbingan
pendayagunaan
tenaga
keperawatan/kebidanan, agar tercapai mutu pelayanan keperawatan sesuai
standar dan penerapan etika profesi.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasik
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
an pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/me
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
ngawasi/menyelia
mampu menyelia dan menjelaskan secara
dan menjelaskan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
proses
kebijakan yang diambil;
pelaksanaan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
tugas tugas
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
pemerintahan/pel
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
ayanan publik
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
secara transparan
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

S.1
Keperawatan / Kebidananatau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pelatihan Kepemimpinan dan
√
Kewirausahan;
2. Rencana Aksi Strategis;
3. Rencana Implementasi dan Rencana
Tahunan;
4. Sistem Rekruitmen Pegawai;
5. Sistem Remunerasi;
6. Manajemen Mutu Etika Keperawatan /
Kebidanan;
7. Kompetensi Kredensia;
8. Standarisasi Nasional Akreditas Rumah
Sakit.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yangsetingkat
dengan
Jabatan
Pelaksana
sesuai
denganbidang tugas Jabatan yang akan
diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratanpembinaan tenaga keperawatan/kebidanan terkait
dengan etika Profesi;
2. Ketepatan pemeliharaan sarana dan prasarana keperawatan;
3. Keakuratandan kelancaran kegiatan pengembangan kompetensi
tenaga keperawatan/kebidanan.
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X.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kajen
Jabatan Administrator
Kesehatan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan
mengutamakan
penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), upaya
peningkatan (promotif), pencegahan terjadinya penyakit (preventif) dan
melaksanakan upaya rujukan, serta pelayanan yang bermutu sesuai standar
pelayanan RSUD Kajen.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
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5. Pelayanan
Publik

3

Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup 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.

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3 Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik
atau mengurangi dampak negatif dari konflik
atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang

Uraian
Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)

952

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

B. Pelatihan

2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perumahsakitan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
1. Bimtek Pejabat barang / jasa
2. Bimtek SDM
3. 3. Bimtek Manajemen Keseketariatan

√
√
√
√

Pernah memimpin Rumah Sakit Kelas D
√
dan/atau pernah menjabat sebagai Kepala
Bidang Rumah Sakit Kelas C paling singakt
selama 1 (satu) tahun.
Pembina (IV/a)
1. Prosentase terlaksananya penyusunan program, perencanaan,
keuangan, umum yang akuntabel.
2. Prosentase tertibnya urusan administrasi umum dan kepegawaian
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bagian Tata Usaha
Jabatan Administrator
Kesehatan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan administrasi kepegawaian, urusan hukum, kehumasan, keuangan
dan umum.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas
organisasi
untuk
secara
efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik
atau mengurangi dampak negatif dari konflik
atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Hukum, Ekonomi, Ilmu Pemerintahan atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Bimtek Pejabat barang / jasa
√
2. Bimtek SDM
√
3. Bimtek Manajemen Keseketariatan
√
Memiliki
pengalaman
pada
jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan
Pembina (IV/a)
1. Prosentase Tingkat pengelolaan Keuangan yang efektif, efisien dan
akuntabel.
2. Prosentase Tingkat kelancaran pengelolaan kepegawaian yang
optimal.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

: Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Hukum dan Humas
: Pengawas
: Kesehatan
:

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Kepala Subbagian Kepegawaian, Hukum Dan Humas mempunyai tugas
melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perjalanan dinas, pengusulan/
pengiriman diklat kepegawaian, urusan hukum dan kehumasan RSUD Kajen.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan
kerja untuk
kondisi; Mengajak orang lain untuk
bertindak sesuai
bertindak sesuai etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan
norma-norma
secara
etika organisasi
konsisten dalam setiap situasi, pada unit
kerja terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan
informasi
yang
dapat
dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan tim
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi secara
untuk
meningkatkan
hubungan
formal dan
profesional;
informal;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
Bersedia
menangkap
dan
menginterpretasikan
mendengarkan
pesan-pesan dari orang
lain,
serta
orang lain,
memberikan respon yang sesuai;
menginterpretasi
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
kan pesan dengan
naskah, laporan dll sesuai arahan
respon yang sesuai,
pimpinan.
mampu menyusun
materi presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan hasil
standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari
kerja pribadi yang
standar kerja yang ditetapkan organisasi;
lebih tinggi dari
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di
mencari, mencoba
unit kerjanya untuk mencoba menerapkan
metode alternatif
metode kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk peningkatan
dilakukannya.
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mensupervisi/
mengerjakan
tugas-tugas
mengawasi/
pemerintahan/pelayanan publik, mampu
menyelia dan
menyelia dan menjelaskan secara obyektif
menjelaskan proses
bila ada yang mempertanyakan kebijakan
pelaksanaan tugas
yang diambil;
tugas
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pemerintahan/
mengenali
kebutuhan
pemangku
pelayanan publik
kepentingan agar dapat menjalankan
secara transparan
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan contoh
dan penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Hukum, Ekonomi, Sosial, Politik atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Analisis Jabatan
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Prosentase
tingkat
kelancaran
pengurusan
pengelolaan
administrasi kepegawaian;
2. Jumlah kebijakan terkait pelayanan kesehatan dalam rangka
peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang implementatif.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Keuangan
Pengawas
Kesehatan

JABATAN PENGAWAS
I.
IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan, administrasi keuangan dan
pertanggungjawaban keuangan rumah sakit.
II.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Hukum, Ekonomi, Sosial atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Perbendaharaan
√
Diklat Implementasi PPK-BLUD
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Prosentase Tingkat kelancaran pengurusan pengelolaan administrasi
keuangan;
2. Prosentase Tingkat pengelolaan keuangan yang efisien, efektif dan
akuntabel.mutu dan keselamatan pasien yang implementatif.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Umum
Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I.
IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah
tangga dan ketatalaksanaan Rumah Sakit.
II.
STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian
Diploma III (D.III)
Hukum, Ilmu Pemerintahan, Sosial
dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Teknik Kearsipan
Diklat Pengadaan Barang / Jasa
Manajemen Pengelolaan Barang

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu
atau bidang lain yang relevan
√
√
√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Prosentase tingkat efisiensi, efektifitas dan optimalisasi pengurusan
dan pengelolaan barang;
2. Prosentase tingkat akuntabilitas pengurusan dan pengelolaan
administrasi barang.

961

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Bina Program
Administrator
Pemerintahan Umum

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta rekam medik, sistem
informasi manajemen rumah sakit dan pengembangan mutu.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. 3.3 Membuat laporan tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
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;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator
untuk
menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Umum/ Kedokteran/Perencana
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
1. Bintek Perencanaan dan
Penganggaran,
2. Pengadaan Barang/ Jasa,
3. Pengelolaan Rekam Medik,
4. Pelayanan Prima/ service exelent

√
√
√
√
√

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja
D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

memiliki pengalaman pada Jabatan
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
√
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Prosentase tingkat optimalisasi pengelolaan rekam medis, SIM RS
dan pengendalian mutu dalam rangka menjamin peningkatan
mutu dan keselamatan pasien.
2. Prosentase tingkat kepatuhan terhadap juklak dan juknis SIM RS
dan pengendalian mutu.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas

Kepala Seksi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi
Pengawas
Pemerintahan Umum
JABATAN PENGAWAS
Melaksanakan penyusunan
pelayanan RSUD Kajen.

perencanaan,

monitoring

dan

evaluasi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

2

Mampu
mengingatkan,
mengajak
rekan
kerja
untuk
bertindak
sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan tim
kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada hasil

2

Aktif menjalankan
komunikasi secara
formal dan
informal ; Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasika
n pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi, pidato,
naskah, laporan,
dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode
alternatif
untuk peningkatan
kinerja

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 secara
konsisten dalam setiap situasi,
pada unit kerja terkecil/kelompok
kerjanya
2.3. Memberikan informasi yang dapat
dipercaya sesuai dengan etika
organisasi
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.
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

5 Pelayanan Publik

2

Mampu
mensupervisi/men
gawasi/menyelia
dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan tugas
tugas
pemerintahan/pela
yanan
publik
secara transparan
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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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orangorang di unit kerjanya untuk
mencoba
menerapkan
metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 informasi
untuk
mengenali
kebutuhan
pemangku kepentingan agar dapat
menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan publik secara cepat dan
tanggap;

6 Pengembangan diri dan
orang lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan Keputusan

2

Menganalisis
masalah
secara
mendalam

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

2

Aktif
mengembangkan
sikap
saling
menghargai,
menekankan
persamaan
dan
persatuan

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A.

Pendidika
n

B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional

C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

2.3. Mampu
mengenali
dan
memanfaatkan
kebiasaan,
tatacara, situasi tertentu sehingga
apa yang disampaikan menjadi
perhatian pemangku kepentingan
dalam hal penyelesaian tugastugas
pemerintahan,
pembangunan
dan
pelayanan
publik.
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.
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.
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.
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
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak Penting
Perlu

Uraian

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Hukum, Ekonomi, Ilmu Pemerintahan atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Manajemen Perencanaan
√
….
2. Diklat Pengadaan Barang/Jasa
√
memiliki pengalaman pada Jabatan
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
√
dengan Jabatan Pengawas sesuai
dengan bidang tugas jabatan yang akan
diduduki
Pembina (IV/a)
1. Tingkat keakuratan perencanaan program dan kegiatan dalam
rangka mendukung pelayanan kesehatan;
2. 2.Tingkat akuntabilitas perencanaan, monitoring dan evaluasi
program dan kegiatan.
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Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Kepala Seksi Rekam Medik, Sistem Indikator Mutu Rumah Sakit dan
Pengendalian Mutu
Pengawas
Pemerintahan Umum
JABATAN PENGAWAS

I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan
manajemen
rekam
medis,
mengendalikan
mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit
pengembangan mutu rumah sakit.

II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

dan
serta

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara
konsisten dalam setiap situasi, pada
unit
kerja
terkecil/kelompok
kerjanya
2.3. Memberikan informasi yang dapat
dipercaya sesuai dengan etika
organisasi
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.
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

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan tim
kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada hasil

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
Berupaya
meningkatkan hasil
kerja pribadi yang
lebih
tinggi
dari
standar
yang
ditetapkan, mencari,
mencoba
metode
alternatif
untuk
peningkatan kinerja

5 Pelayanan Publik

2

Mampu
mensupervisi/menga
wasi/menyelia
dan
menjelaskan proses
pelaksanaan
tugas
tugas
pemerintahan/pelaya
nan publik secara
transparan
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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
kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang
di unit kerjanya untuk mencoba
menerapkan metode kerja yang lebih
efektif yang sudah dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.

6 Pengembangan diri
dan orang lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan contoh
dan penjelasan cara
melaksanakan suatu
pekerjaan

7. Mengelola Perubahan

2

Proaktif beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap
saling
menghargai,
menekankan
persamaan
dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

secara

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional

C. Pengalaman kerja

D. Pangkat

E. Indikator Kinerja Jabatan

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.
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.
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.
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
Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Uraian

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kedokteran, Rekam Medik atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Manajemen Administrasi Rumah
√
sakit
2. Diklat Teknik Rekam Medis.
√
√
3. Diklat Teknis SIM RS
memiliki pengalaman pada Jabatan
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun
atau
Jabatan
Fungsional
yang
√
setingkat dengan Jabatan Pengawas
sesuai dengan bidang tugas jabatan
yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Prosentase tersusunnya rencana dan program kerja tahunan;
2. Prosentase Tersusunnya pedoman. Juknis serta SOP bidang
tugas Seksi RM, SIM RS dan PM;
3. Prosentase Terlaksananya tugas pengelolaan rekam medis secara
efektif dan efisien;
Prosentase Tersusunnya laporan yang akurat dan tepat waktu.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis
Administrator
Pemerintahan Umum

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pelayanan rawat inap dan rawat jalan serta penunjang medik dan
non medik.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3 Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik
atau mengurangi dampak negatif dari konflik
atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kedokteran
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
1. Diklat Akreditasi Rumah Sakit
2. Diklat Manajemen Administrasi Rumah
Sakit
3. Diklat Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah

√
√
√
√

memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Tingkat optimalisasi pengelolaan pelayanan kesehatan baik medis
dan penunjang medis yang mendukung pembangunan kesehatan.
2. Tingkat
kepatuhan terhadap prosedur tetap (protap) dalam
pelayanan baik pelayanan medis dan penunjang medis untuk
meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan RSUD Kajen.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan.
Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelayanan rawat inap dan
rawat jalan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kedokteran
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1. Diklat Akreditasi Rumah Sakit
2. Diklat Manajemen Administrasi Rumah
Sakit
3. Diklat Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah

√
√
√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Tingkat optimalisasi dalam pengelolaan SDM dan failitas pelayanan
kesehatan dalam rangka mendukung peningkatan mutu dan
keselamatan pasien.
2. Tingkat efektivitas pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan
medis.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Penunjang Medik Dan Non Medik
Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan fasilitasfasilitas pelayanan penunjang medik dan non medik.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan
standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari
hasil kerja pribadi
standar kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya
untuk mencoba
menerapkan
metode alternatif
metode kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali
kebutuhan
pemangku
tugas tugas
kepentingan
agar
dapat
menjalankan
pemerintahan/
pelaksanaan
tugas
pemerintahan,
pelayanan publik
pembangunan dan pelayanan publik secara
secara transparan
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak Penting Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kedokteran
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1. Diklat Akreditasi Rumah Sakit
2. Diklat Manajemen Administrasi Rumah
Sakit
3. Diklat Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah

√
√
√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Tingkat optimalisasi dalam pengelolaan SDM dan failitas pelayanan
kesehatan dalam rangka mendukung peningkatan mutu dan
keselamatan pasien.
2. Tingkat efektivitas pemantauan dan pengawasan kegiatan
pelayanan medis.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Bidang Keperawatan
Administrator
Pemerintahan Umum

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan asuhan
keperawatan dan kebidanan serta etika mutu dan keperawatan/kebidanan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.1
Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.2 Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.3
Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
3
Menetapkan
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih
hasil
target kerja yang
tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
menantang bagi
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk
unit kerja,
mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
memberi apresiasi 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih
dan teguran
efektif dan efisien untuk mencapai target
untuk mendorong
kerja unitnya.
kinerja
5. Pelayanan
3
Mampu
3.1 Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan
Publik
memanfaatkan
hubungan/kekuatan kelompok yang sedang
kekuatan
berjalan
di
organisasi
(aliansi
atau
kelompok serta
persaingan), dan dampaknya terhadap unit
memperbaiki
kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan
standar
secara profesional dan netral, tidak memihak;
pelayanan publik
3.2 Menggunakan keterampilan dan pemahaman
di lingkup unit
lintas organisasi untuk secara efektif
kerja
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3 Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik
atau mengurangi dampak negatif dari konflik
atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Keperawatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
1. Diklat Manajemen Keperawatan
2. Diklat Mutu Pelayanan Rumah Sakit

√
√
√

memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Tercapainya pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan
keperawatan, asuhan dan etika keperawatan/kebidanannguna
tercapainya mutu pelayanan kepertawatan di RSUD Kajen.
2. Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan,
penilaian SDM peralatan keperawatan untuk mewujudkan
pelayanan RSUD Kajen yang professional.
3. Terlaksananya fungsi koordinasi dengan instansi terkait untuk
kelancaran pelayanan keperawatan di RSUD Kajen.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi tenaga keperawatan,
prasarana dan peralatan keperawatan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan
standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari
hasil kerja pribadi
standar kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya
untuk mencoba
menerapkan
metode alternatif
metode kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mensupervisi/
mengerjakan
tugas-tugas
mengawasi/
pemerintahan/pelayanan publik, mampu
menyelia dan
menyelia dan menjelaskan secara obyektif
menjelaskan
bila ada yang mempertanyakan kebijakan
proses
yang diambil;
pelaksanaan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
tugas tugas
mengenali
kebutuhan
pemangku
pemerintahan/
kepentingan
agar
dapat
menjalankan
pelayanan publik
pelaksanaan
tugas
pemerintahan,
secara transparan
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.

976

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak Penting Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kedokteran
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1. Diklat Akreditasi Rumah Sakit
2. Diklat Manajemen Administrasi Rumah
Sakit
3. Diklat Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah

√
√
√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Tingkat optimalisasi pelayanan asuhan dan etika keperawatan
guna tercapainya pelayanan keperawatan yang bermutu di rumah
sakit.
2. Tingkat
kepatuhan terhadap prosedur tetap (protap) dalam
pelayanan keperawatan di Rumah sakit.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Etika dan Asuhan Keperawatan
Pengawas
Pemerintahan Umum

JABATAN PENGAWAS
I.
IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan pembinaan dan bimbingan pendayagunaan tenaga keperawatan
dan penerapan etika profesi.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan
berupaya mencapai
hasil
meningkatkan
standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari
hasil kerja pribadi
standar kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya
untuk mencoba
menerapkan
metode alternatif
metode kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan
sikap
yakin
dalam
Publik
mensupervisi/
mengerjakan
tugas-tugas
mengawasi/
pemerintahan/pelayanan publik, mampu
menyelia dan
menyelia dan menjelaskan secara obyektif
menjelaskan
bila ada yang mempertanyakan kebijakan
proses
yang diambil;
pelaksanaan
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
tugas tugas
mengenali
kebutuhan
pemangku
pemerintahan/
kepentingan
agar
dapat
menjalankan
pelayanan publik
pelaksanaan
tugas
pemerintahan,
secara transparan
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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak Penting Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Kedokteran
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1. Diklat Manajemen Keperawatan Diklat
2. Diklat Mutu Pelayanan Rumah Sakit

√
√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Tingkat optimalisasi pelayanan asuhan dan etika keperawatan
guna tercapainya pelayanan keperawatan yang bermutu di rumah
sakit.
2. Tingkat
kepatuhan terhadap prosedur tetap (protap) dalam
pelayanan keperawatan di Rumah sakit.
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Y.

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Jabatan Administrator
Kesatuan Bangsa dan Politik

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik.
II. STANDAR KOMPETENSI
Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial
1. Integritas

Kompetensi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.

3. Komunikasi

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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.

4. Orientasi pada
hasil

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.
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5. Pelayanan
Publik

3

Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup 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.

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.
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III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Manajemen/Ilmu Hukum/Ilmu Sosial dan Politik/ Kriminologi/
Ketahanan Nasional/Ilmu Pemerintahan/Sosiologi atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

Diklat Kepemimpinan Tingkat III
1. Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Analisa Intelijen;
4. Pembinaan dan Pengawasan Ideologi
dan Wawasan Kebangsaan.

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

√
√

Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki.
Pembina (IV/a)
1. Keakuratan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa
dan politik;
2. Keakuratan dan ketepatan pemberian dukungan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa
dan politik;
3. Keakuratan dan ketepatan pembinaan dan pelaksanaan tugas di
bidang kesatuan bangsa dan politik;
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Tata Usaha
Jabatan Pengawas
Kesatuan Bangsa dan Politik

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan
koordinasi
penyusunan
program
dan
petunjuk
teknis
penyelenggaraan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah
tangga.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Akuntansi/Ekonomi/Manajemen/Sosial dan Politik/Hukum/Ilmu
Administrasi/Ilmu Pemerintahan/Psikologi atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Pengelolaan Keuangan Daerah;
√
2. Pengelolaan Aset Daerah;
3. Manajemen Kepegawaian;
4. Perencanaan dan penganggaran;
5. Renstra;
6. SAKIP;
7. Analisis Jabatan.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan laporan ketatalaksanaan surat menyurat;
2. Keakuratan konsep kebutuhan barang;
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√

3. Kelengkapan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kantor;
4. Kelengkapan penyiapan Kebutuhan Rapat dinas dan penyiapan
kebutuhan administrasi kehumasan;
5. Ketepatan pelaksanaan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
6. Keakuratan pengelolaan administrasi keuangan dan konsep laporan
keuangan;
7. Keakuratan verifikasi dan pencairan anggaran;
8. Keakuratan pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
9. Keakuratan pembayaran gaji ASN dan PTT;
10.Keakuratan penyusunan konsep Laporan Pelaksanaan APBD, dan
dokumen pertanggungjawaban lainnya;
11.Keakuratan penyusunan laporan pengelolaan administrasi barang
milik Daerah dan konsep laporan pertanggungjawaban pengelolaan
barang milik Daerah;
12.Keakuratan penyusunan konsep rencana program kerja meliputi
Rencana Strategis, Rencana Kerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK),
Rencana Kerja Operasional (RKO), Rencana Kerja Tahunan (RKT),
Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Umum Pengadaan (RUP), Rencana
Aksi kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
13.Keakuratan penyusunan konsep laporan pelaksanaan kegiatan
meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Elektronik (e-SAKIP) dan laporan pelaksanaan kegiatan
lainnya;
14.Keakuratan konsep Surat Perintah dan SPPD, konsep usulan
administrasi kepegawaian dan konsep laporan kepegawaian;
15.Keakuratan pengelolaan Ketatalaksanaan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan
Jabatan Pengawas
Kesatuan Bangsa dan Politik

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan fasilitasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan peningkatan
kapasitas aparatur di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Infomatika/ Teknik Komputer/ Administrasi
Perkantoran/Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Pembinaan dan Pengawasan Ideologi
√
dan Wawasan Kebangsaan
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan dan keefektifan laporan pembekalan ideologi Pancasila;
2. Keakuratan
laporan
seminar
ideologi
Pancasila,
laporan
penyelenggaraan kemah bela Negara dan laporan kegiatan
kesadaran wawasan kebangsaan;
3. Keefektifan dan ketepatan naskah publikasi pembinaan ideologi
Negara;
4. Keakuratan hasil kajian permasalahan bidang ideologi, bidang
wawasan kebangsaan, bidang bela Negara;
5. Keakuratan laporan pembinaan dan monitoring bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai-nilai sejarah
kebangsaan;
6. Keefektifan kegiatan persaudaraan bangsa Indonesia;
7. Keakuratan dan keefektifan fasilitasi pembentukan FPBI;
8. Keakuratan laporan pemberdayaan demokrasi.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Politik Dan Kewaspadaan Nasional
Jabatan Pengawas
Kesatuan Bangsa dan Politik

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan peningkatan kapasitas aparatur di
bidang perumusan kebijakan politik dan kewaspadaan nasional serta fasilitasi
pelaksanaan hubungan antar lembaga dan politik.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Ilmu Hukum/ Teknologi Informasi/Ilmu Sosial dan Politik/
Kriminologi/ Ketahanan Nasional/ Hubungan Internasional/ Kebijakan
Publik/Ilmu Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Diklat Dasar Intelijen
√
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan hasil analisa data Intelijen;
2. Keakuratan data yang digunakan dalam pembuatan bahan pedoman
3. Keakuratan data yang digunakan dalam pembuatan bahan
pedoman/ Juknis bidang politik, pemilu, dan kewaspadaan
nasional;
4. Keakuratan data yang digunakan dalam pembuatan bahan
pedoman/Juknis pengawasan orang asing;
5. Keakuratan data yang digunakan dalam pembuatan bahan
pedoman/Juknis INTELKAM.
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Nama Jabatan

:

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:

Kepala Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan
Kemasyarakatan
Jabatan Pengawas
Kesatuan Bangsa dan Politik

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan peningkatan kapasitas aparatur di
bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Pemerintahan/ Ilmu Hukum/ Kebijakan Publik/Ilmu Sosial dan
Politik/Ilmu Administrasi /Sosiologi atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Manajemen Ketahanan Ekonomi, Seni,
√
Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan kajian permasalahan di bidang ketahanan ekonomi,
seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
2. Keakuratan pelaksanaan pembinaan dan pemantauan terhadap
Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
3. Keakuratan laporan hasil koordinasi pembinaan dan monitoring
kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan
kemasyarakatan;
4. Ketepatan dan kesesuaian dalam meberikan rekomendasi pengajuan
bantuan hibah dan bantuan ocial bagi LSM/Ormas;
5. Ketepatan dalam melaksanakan pemutakhiran data LSM/Ormas;
6. Keakuratan pelaksanaan pemantauan dan pembinaan terhadap
organisasi keagamaan.
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Z.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jabatan Administrator
Sosial, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana,
saat tanggap darurat dan pasca bencana.
II. STANDAR KOMPETENSI
Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial
1. Integritas

Kompetensi

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.

3. Komunikasi

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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.

4. Orientasi pada
hasil

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.
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5. Pelayanan
Publik

3

Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup 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.

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

993

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Teknik, Ekonomi, Manajemen, Sosial, Politik, Administrasi, Psikologi
Umum, Psikologi Masyarakat, Sosiologi, Kriminologi, Teknik Sipil,
Akuntansi, Studi Pembangunan atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
Manajemen Bencana
√
memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki
Pembina (IV/a)
1. Ketepatan dan Keakuratan dalam penentuan prioritas rencana
kegiatan Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan
2. Kebenaran dan Keakuratan laporan pelaksanaan pembinaan dan
pengendalian kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan,
kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretaris Unsur Pelaksana
Jabatan Pengawas
Sosial, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan sebagian tugas Kepala pelaksana BPBD dalam merumuskan
kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

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.
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.
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.
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
Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik, Ekonomi, Sosial, Politik, Administrasi Negara, Publik,
Administrasi, Pemerintahan, Teknik Informatika, Manajemen Teknik
Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Perencanaan dan Penganggaran
√
2. RENSTRA
3. SAKIP
4. LKjIP
5. Akuntansi Pemerintah dan Laporan
Keuangan Pemda
6. Akuntansi Berbasis Akrual
7. Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Penyusunan Laporan Keuangan
9. Akuntansi
Pelaporan
dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
APBD
10. Manajemen Kepagawaian
11. Administrasi Kepegawaian
12. Tata Naskah Dinas
13. Manajemen Kearsipan
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dan Keakuratan penyusunan rencana dan program kerja
kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan
keuangan
2. Keakuratan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan
bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik,
rehabilitasi dan rekonstruksi bencana
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan
4. Ketertiban pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
perencanaan dan keuangan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
Jabatan Pengawas
Sosial, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana BPBD dalam merumuskan
kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang
pencegahan dan kesiapsiagaan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas mereka untuk mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Psikologi Umum, Psikologi Masyarakat, Manajemen, Sosiologi,
Administrasi, Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Kebencanaan
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dan Keakuratan penyusunan rencana dan program kerja
bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
2. Penurunan angka resiko bencana di wilayah Kabupaten Pekalongan
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang
pencegahan dan kesiapsiagaan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Kedaruratan Dan Logistik
Jabatan Pengawas
Sosial, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan sebagian tugas Kepala pelaksana BPBD dalam merumuskan
kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang
kedaruratan dan logistik.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen, Ekonomi, Teknik Informatika, Manajemen Informatika atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Kebencanaan
√
memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dan Keakuratan penyusunan rencana dan program kerja
bidang kedaruratan dan logistik
2. Jumlah logistik bencana yang memadai
3. Ketepatan dalam penanganan masyarakat yang terkena bencana
4. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang
kedaruratan dan logistik
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
Jabatan Pengawas
Sosial, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
melaksanakan sebagian tugas Kepala pelaksana BPBD dalam merumuskan
kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang
rehabilitasi dan rekonstruksi.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan 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.
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
B. Pelatihan
1 Manajerial
2 Teknis
3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Teknik Sipil atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Kebencanaan

√
√

memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata (III/c)
1. Ketepatan dan Keakuratan penyusunan rencana dan program kerja
bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
2. Ketepatan dalam penanganan sarana dan prasarana fisik akibat
bencana
3. Keakuratan data dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang
rehabilitasi dan rekonstruksi
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AA. KECAMATAN
Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Camat
Jabatan Administrator
Kecamatan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan tugas yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial
1. Integritas

3

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 dan
teguranbagi 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.

2. Kerjasama

3

Mampu
memastikan,
menanamkan
keyakinan
bersama agar
anggota yang
dipimpin
bertindak sesuai
nilai, norma, dan
etika organisasi,
dalam lingkup
formal
Efektif
membangun tim
kerja untuk
peningkatan
kinerja organisasi

3. Komunikasi

3

Berkomunikasi
secara asertif,
terampil
berkomunikasi
lisan/tertulis
untuk
menyampaikan
informasi yang
sensitif/rumit/
kompleks

4. Orientasi pada
hasil

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja

3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
yang optimal;
3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
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/proposal yang kompleks;
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
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.
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5. Pelayanan
Publik

3

Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup 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.

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.
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III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

B. Pelatihan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ilmu Pemerintahan atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas
jabatan yang dibuktikan dengan sertifikat profesi kepamongprajaan.
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√

2 Teknis

1.Diklat
Kepemimpinan
Pemerintahan
Daerah bagi Camat;
2.Perencanaan Pembangunan Daerah;
3.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4.Manajemen Pelayanan Publik.

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

√

Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
√
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki.
Pembina (IV/a)
1. Keakuratan pelaksanaan penyelanggaraan urusan pemerintahan
umum di wilayah kerja kecamatan;
2. Keakuratan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat
Kecamatan;
3. Keakuratan pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan
sarana pelayanan umum, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati, penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat di
wilayah kerjanya dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, desa
dan/atau kelurahan;
4. Kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
5. Kelancaran dan keakuratan pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
6. Kelancaran dan keakuratan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan
oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretaris Kecamatan
Jabatan Administrator
Kecamatan

JABATAN ADMINISTRATOR
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan tugas umum pemerintahan, koordinasi penyusunan rencana dan
program, pengelolaan keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan
kepegawaian.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
3
Mampu
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak
memastikan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
menanamkan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
keyakinan
3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan
bersama agar
teguranbagi anggota yang dipimpin agar
anggota yang
bertindak selaras dengan nilai, norma, dan
dipimpin
etika organisasi dalam segala situasi dan
bertindak sesuai
kondisi;
nilai, norma, dan
3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
etika organisasi,
penerapan sikap integritas di dalam unit kerja
dalam lingkup
yang dipimpin.
formal
2. Kerjasama
3
Efektif
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membangun tim
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kerja untuk
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi
peningkatan
yang optimal;
kinerja organisasi 3.2. Mengupayakan
dan
mengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi
secara efektif untuk upaya penyelesaikan
pekerjaan yang menjadi target kinerja
kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi
3
Berkomunikasi
3.4. Menyampaikan
suatu
informasi
yang
secara asertif,
sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan
terampil
kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami
berkomunikasi
dan diterima oleh pihak lain;
lisan/tertulis
3.5. Menyederhanakan topik yang rumit dan
untuk
sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan
menyampaikan
diterima orang lain;
informasi yang
3.6. Membuat
laporan
tahunan/periodik/
sensitif/rumit/
naskah/dokumen/proposal yang kompleks;
kompleks
Membuat surat resmi yang sistematis dan
tidak
menimbulkan
pemahaman
yang
berbeda; membuat proposal yang rinci dan
lengkap.
4. Orientasi pada
hasil

3

5. Pelayanan
Publik

3

Menetapkan
target kerja yang
menantang bagi
unit kerja,
memberi apresiasi
dan teguran
untuk mendorong
kinerja
Mampu
memanfaatkan
kekuatan
kelompok serta
memperbaiki
standar
pelayanan publik
di lingkup unit
kerja

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.
3.4. 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;
3.5. 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;
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3.6. 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.
6. Pengembangan
diri dan orang
lain

3

Memberikan
umpan balik,
membimbing

7. Mengelola
Perubahan

3

Membantu orang
lain mengikuti
perubahan,
mengantisipasi
perubahan secara
tepat

8. Pengambilan
Keputusan

3

Membandingkan
berbagai
alternatif,
menyeimbangkan
risiko
keberhasilan
dalam
implementasi

3

Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi
dan persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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 berkembang.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan
prioritas
kerja
secara
berulang-ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan
oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan
solusi
efektif
terhadap
masalah
yang
ditimbulkan oleh adanya perubahan.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif 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.
3.4. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan
di antara orang-orang yang mendorong
toleransi dan keterbukaan;
3.5. Melakukan pemetaan sosial di masyarakat
sehingga dapat memberikan respon yang
sesuai
dengan
budaya
yang
berlaku.
Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman
yang diakibatkan adanya keragaman budaya
yang ada;
3.6. Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif dari
konflik atau potensi konflik.

III PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)
Ekonomi/Manajemen/Ilmu Pemerintahan/Sosial dan Politik/Hukum
atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
√
1. Perencanaan Pembangunan Daerah;
√
2. RENSTRA;
3. Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Pengelolaan Aset Daerah;
5. Manajemen Kepegawaian.
Memiliki
pengalaman
pada
Jabatan
Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang
tugas jabatan yang akan diduduki.
Pembina Tk.1 (III/d)
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√

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Keakuratan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan
pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur
Kecamatan;
2. Keakuatan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi,
arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas dan
ketatalaksanaan;
3. Keakuratan pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan
program serta evaluasi dan pelaporan;
4. Keakuratan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan
perbendaharaan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Administrasi, Kepegawaian Dan Rumah Tangga
Jabatan Pengawas
Kecamatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan
rumah tangga.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Ilmu Administrasi/Ilmu Pemerintahan/Hukum/Psikologi/
Sosial dan Politik atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Manajemen Kepegawaian;
√
2. Analisis Jabatan;
3. Pengelolaan Aset Daerah;
4. Tata Naskah Dinas.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata Muda Tk.1 (III/b)
1. Keakuratan data administrasi ketatalaksanaan, data administrasi
keuangan, data administrasi kepegawaian;
2. Kelancaran penyelenggaraan kegiatan rapat;
3. Kelengkapan penggunaan dan pemeliharaan peralatan di lingkungan
Subbagian Adm, Kepegawaian dan Rumah Tangga;
4. Keakuratan data, informasi serta laporan pelaksanaan tugas
Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Rumah Tangga.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Subbagian Perencanaan Dan Keuangan
Jabatan Pengawas
Kecamatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan keuangan,
evaluasi dan pelaporan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Manajemen/Ilmu Administrasi/Ilmu Pemerintahan/Sosial dan Politik
atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Perencanaan dan penganggaran;
√
2. Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Renstra;
4. SAKIP.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata Muda Tk.1 (III/b)
1. Ketepatan dan keakuratan penyusunan konsep rencana Strategis,
Rencana Kerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA), Rencana Kerja Operasional (RKO), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Tahunan (RKT),
Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Umum Pengadaan (RUP), Rencana
Aksi Kinerja Kecamatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
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2. Ketepatan
dan
keakuratan
penyusunan
Konsep
laporan
pelaksanaan kegiatan Kecamatan meliputi Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LkjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD),
Laporan
Tahunan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ),
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Elektronik (eSAKIP) dan laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatanan lainnya;
3. Keakuratan pengelolaan administrasi keuangan meliputi konsep
usulan pejabat pengelola keuangan Kecamatan, Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan administrasi
keuangan lainnya;
4. Kelancaran dan keakuratan verifikasi dan pencairan anggaran;
5. Kelancaran dan keakuratan pelaksanaan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah;
6. Kelancaran dan keakuratan pembayaran gaji ASN;
7. Ketepatan dan keakuratan penyusunan konsep laporan Pelaksanaan
APBD serta dokumen pertanggungjawaban lainnya;
8. Ketepatan dan keakuratan penyusunan konsep laporan Keuangan
meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional
(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya;
9. Kelancaran dan keakuratan pelaksanaan sistem informasi
perencanaan dan keuangan;
10.Keakuratan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan
perencanaan dan keuangan serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Unit Kerja Kecamatan;
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Tata Pemerintahan Dan Pelayanan Umum
Jabatan Pengawas
Kecamatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan umum
dan desa/kelurahan, administrasi kependudukan, pertanahan, pelayanan
administrasi umum kepada masyarakat baik perizinan dan non perizinan sesuai
peraturan perundang-undangan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Pemerintahan/Manajemen/Ekonomi/Kebijakan Publik/Sosial dan
Politik/Hukum/atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas
jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
√
2. Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN);
3. Diklat Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Desa;
4. Pengelolaan Administrasi
Pemerintahan Desa.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Kekauratan laporan kegiatan pemerintahan umum dan laporan
penarikan Pajak Bumi dan Bangunan;
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2. Keakuratan hasil rekapitulasi layanan kependudukan dan hasil
rekapitulasi layanan perijinan dan non perijinan;
3. Kelancaran dan keakuratan kegiatan pembinaan kepada wajib pajak
dan wajib retribusi, pembinaan dan pendataan bidang pertanahan,
kegiatan pembinaan administrasi produk hukum Desa berupa
APBDesa dan ADD, pembinaan administrasi penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), pembinaan administrasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Alokasi Dana
Desa (ADD) dan pembinaan administrasi Pendapatan Asli Desa
(PADes);
4. Keakuratan data perangkat Desa/Kelurahan;
5. Kelancaran dan keakuratan memberikan fasilitasi pelaksanaan
Pemilihan Umum
dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden,
pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa dan pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa;
6. Keakuratan laporan monografi dan kependuduka serta laporan
pertanahan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Jabatan Pengawas
Kecamatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan ketertiban umum
wilayah, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta
perlindungan masyarakat.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Pemerintahan/Sosial dan Politik/Hukum/Manajemen atau bidang
ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Intelijen Dasar;
√
2. Diklat Peningkatan Kapasitas
Komunikasi Massa;
3. Teknik Dasar Kesiapsiagaan Bencana.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan pelaksanaan pengendalian ketertiban dan keamanan
masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
2. Keakuratan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan
dalam upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;
3. Keakuratan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan organisasi
sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan;
4. Keakuratan
pelaksanaan
koordinasi
upaya
perlindungan
masyarakat akibat bencana;
5. Keakuratan jumlah data pemilik warung internet, perusahaan dan
rumah kos, organisasi sosial, kemasyarakatan dan keagamaan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Jabatan Pengawas
Kecamatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fasilitasi bantuan sosial,
organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, keagamaan, pendidikan, keluarga
berencana, dan kesehatan masyarakat, serta pelayanan terhadap korban tindak
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan perempuan dan anak, serta korban
bencana.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Pemerintahan/Sosial dan Politik/Hukum/Manajemen atau bidang
ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Penanganan Penyandang Masalah
√
Kesejahteraan Sosial
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan pelaksanaan urusan pembinaan dan penyelenggaraan
fasilitasi bantuan sosial, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan,
keagamaan, pendidikan, keluarga berencana, dan kesehatan
masyarakat, serta pelayanan terhadap korban tindak Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan perempuan dan anak, serta
korban bencana;
2. Keakuratan pelaksanaan fasilitasi pembinaan narkoba, kenakalan
remaja, penyandang cacat dan penyandang masalah social;
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3. Keakuratan pelaksanaan fasilitasi kegiatan kewanitaan dan
pemberdayaan perempuan, bantuan program penanggulangan
kemiskinan dan pendataan calon transmigran;
4. Keakuratan pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa dan/atau
kelurahan dan pembinaan, pengawasan, evaluasi, penyaluran dan
penyetoran hasil penjualan harga beras sejahtera (PHB Rastra).
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Jabatan Pengawas
Kecamatan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan
pembinaan
dan
pengawasan
pemberdayaan
masyarakat
desa/kelurahan, bantuan kepada desa, fasilitas umum, lingkungan hidup dan
perekonomian serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Pemerintahan/Sosial dan Politik/Hukum/Manajemen atau bidang
ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Perencanaan Partisipatif Pembangunan
√
Daerah Di Wilayah Kecamatan;
2. Diklat Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Desa;
3. Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan menyusun konsep usulan rencana pengembangan
sanitasi lingkungan pemukiman kumuh dan poros jalan;
2. Keakuratan pelaksanaan fasilitasi pengajuan usulan rencana
program pembangunan wilayah Kecamatan;
3. Keakuratan pelaksanaan pembinaan masyarakat untuk ikut serta
dalam perencanaan pembangunan;

1023

4. Keakuratan
pelaksanaan
fasilitasi
penyusunan
rencana
penggunaan, penyaluran, evaluasi dan pengendalian bantuan
program peningkatan sarana dan prasarana pemberdayaan
masyarakat Desa dan/atau Kelurahan;
5. Kelancaran dan keakuratan pelaksanaan pembinaan usaha kecil
dan menengah serta pembinaan lingkungan hidup, pengawasan
limbah pencemaran lingkungan dan pengendalian penambangan
galian C;
6. Keakuratan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka
meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan masyarakat
Desa dan/atau Kelurahan;
7. Keakuratan data potensi Desa dan/atau Kelurahan;
8. Keakuratan dan kelancaran pelaksanakan pembinaan administrasi
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
9. Keakuratan pelaksanaan pembinaan dan pemantauan terhadap
kelompok usaha pertanian, industri, perdagangan dan koperasi;
10. Keakuratan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembanguan Desa
dan/atau Kelurahan;
11. Keakuratan pelaksanaan monitoring harga kebutuhan pokok
masyarakat serta pemantauan fasilitas umum di wilayah kerja
Kecamatan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Lurah
Jabatan Pengawas
Kelurahan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat di wilayah Kelurahan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1.
Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

5. Pelayanan
Publik

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja
Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 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.

1025

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Pemerintahan/Sosial dan Politik/Hukum atau bidang ilmu lain
yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Administrasi Pemerintahan;
√
2. Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Manajemen Pelayanan Publik;
4. Sistem Pengendalian Intern
Pemerintahan.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata (III/c)
1. Keakuratan dan kelancaran pelaksanaan pelayanan masyarakat
Kelurahan bersangkutan;
2. Keakuratan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan
Kelurahan;
3. Keakuratan dan kelancaran memelihara ketenteraman dan
ketertiban umum;
4. Keakuratan dan kelancaran pelaksanaan pelayanan kesejahteraan
masyarakat Kelurahan bersangkutan;
5. Ketepatan memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas
pelayanan umum;
6. Keakuratan
dan
kelancaran
pelaksanaan
pemberdayaan
masyarakat.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Sekretarias Kelurahan
Jabatan Pengawas
Kelurahan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan
koordinasi,
penyusunan
program
dan
petunjuk
teknis
penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, ketatausahaan, pelayanan administrasi
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta memberikan
pelayanan administrasi umum kepada seluruh perangkat/aparatur Kelurahan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Pemerintahan/Sosial dan Politik/Hukum/Manajemen/Psikologi
atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Analisis Jabatan;
√
2. Manajemen Kepegawaian;
3. Perencanaan Dan Penganggaran;
4. Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Pengelolaan Aset Daerah.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata Muda Tk.1 (III/b)
1. Keakuratan
pengelolaan
ketatausahaan,
ketatalaksanaan,
keuangan, administrasi kehumasan dan adminsitrasi perjalanan
dinas;
2. Keakuratan pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga, serta pelayanan administrasi
umum kepada seluruh aparatur Kelurahan;
3. Keakuratan penyusunan konsep laporan kepegawaian, perlengkapan
dan rumah tangga.

1028

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Jabatan Pengawas
Kelurahan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pembinaan, pemantauan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
administrasi umum, kependudukan dan catatan sipil, melaksanakan pembinaan
ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
Diskripsi
Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas
2
Mampu
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak
mengingatkan,
sesuai dengan nilai, norma, dan etika
mengajak rekan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
kerja untuk
Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai
bertindak sesuai
etika dan kode etik;
nilai, norma, dan
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten
etika organisasi
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama
2
Menumbuhkan
2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan
tim kerja yang
tugas-tugas
mereka
untuk
mendukung
partisipatif dan
sasaran tim;
efektif
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. Komunikasi
2
Aktif menjalankan 2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
komunikasi
untuk meningkatkan hubungan profesional;
secara formal dan 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
informal;
menangkap dan menginterpretasikan pesanBersedia
pesan dari orang lain, serta memberikan
mendengarkan
respon yang sesuai;
orang lain,
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
menginterpretasi
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
4. Orientasi pada
2
Berupaya
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar
hasil
meningkatkan
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar
hasil kerja pribadi
kerja yang ditetapkan organisasi;
yang lebih tinggi
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif
dari standar yang
untuk meningkatkan hasil kerjanya;
ditetapkan,
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
mencari, mencoba
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
metode alternatif
kerja yang lebih efektif yang sudah
untuk
dilakukannya.
peningkatan
kinerja
5. Pelayanan
2
Mampu
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan
Publik
mensupervisi/
tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik,
mengawasi/
mampu menyelia dan menjelaskan secara
menyelia dan
obyektif bila ada yang mempertanyakan
menjelaskan
kebijakan yang diambil;
proses
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelaksanaan
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
tugas tugas
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan/
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
pelayanan publik
publik secara cepat dan tanggap;
secara transparan
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Pemerintahan/Sosial dan Politik/Hukum/Ekonomi/Manajemen
atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
1. Diklat Dasar Kesiapsiagaan Bencana;
√
2. Diklat Peningkatan Kapasitas
Komunikasi Massa;
3. Penyelenggaraan Pemerintah Umum;
4. Pengelolaan Administrasi Pemerintahan
Desa.
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki
Penata Muda Tk.1 (III/b)
1. Keakuratan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum, pelayanan
administrasi
kependudukan
dan
catatan
sipil,
pelayanan
administrasi pertanahan, pelayanan administrasi Pemilihan Umum,
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
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2. Keakuratan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Keakuratan penyusunan laporan monografi Kelurahan dan
penyusunan data pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
4. Keakuratan pelaksanaan pembinaan Rukun Tetangga/Rukun
Warga, pembinaan dan pemberdayaan anggota perlindungan
masyarakat tingkat Kelurahan, pembinaan dan pengawasan
ketentraman dan ketertiban umum, serta pelaksanaan kegiataan
perlindungan masyarakat akibat bencana;
5. Keakuratan pelaksanaan fasilitasi penertiban wilayah Kelurahan dan
fasilitasi pelayanan rekomendasi izin keramaian/hiburan.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Jabatan Pengawas
Kelurahan
JABATAN PENGAWAS

I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan
organisasi

pembinaan

dan

kemasyarakatan,

penyelenggaraan

kepemudaan,

fasilitasi

keagamaan,

bantuan

pendidikan,

sosial,
keluarga

berencana, dan kesehatan masyarakat, serta pelayanan terhadap korban tindak
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan perempuan dan anak, serta korban
bencana.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi
Level
A. Manajerial
1. Integritas
2

Diskripsi

Indikator Kompetensi

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.
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.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal
untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

2. Kerjasama

2

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efektif

3. Komunikasi

2

4. Orientasi pada
hasil

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan pesan dengan
respon yang
sesuai, mampu
menyusun materi
presentasi,
pidato, naskah,
laporan, dll
Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja

5. Pelayanan
Publik

2

Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan tugas
tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
2.1. Menunjukan 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 informasi untuk
mengenali kebutuhan pemangku kepentingan
agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
publik secara cepat dan tanggap;
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6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan
B. Pelatihan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu
1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Pemerintahan/Sosial dan Politik/Hukum/Ekonomi/Manajemen
atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
√
Penanganan Penyandang Masalah
√
Kesejahteraan Sosial
Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata Muda Tk.1 (III/b)
1. Keakuratan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, fasilitasi
pelayanan dan bantuan sosial, dan lembaga sosial serta pelayanan
terhadap korban bencana;
2. Keakuratan
pelaksanaan
pembinaan
terhadap
organisasi
kemasyarakatan, wanita, pemuda, olah raga, dan keagamaan serta
pendidikan;
3. Keakuratan pelaksanaan fasilitasi program keluarga berencana,
fasilitasi pembinaan kesehatan masyarakat, fasilitasi bantuan sosial
dan fasilitasi pelayanan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT), perempuan dan anak;
4. Keakuratan pelaksanaan inventarisasi data penyandang masalah
sosial.
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

:
:
:
:

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Jabatan Pengawas
Kelurahan

JABATAN PENGAWAS
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan pembinaan, pemantauan kegiatan pembangunan di bidang
perekonomian, sarana dan prasarana fisik lingkungan, mendorong partisipasi
masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
serta evaluasi hasil pelaksanaannya.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial
1. Integritas

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 secara konsisten
dalam setiap situasi, pada unit kerja
terkecil/kelompok kerjanya;
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya
sesuai dengan etika organisasi.

2. Kerjasama

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. Komunikasi

2

Aktif menjalankan
komunikasi
secara formal dan
informal;
Bersedia
mendengarkan
orang lain,
menginterpretasi
kan 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 pesanpesan dari orang lain, serta memberikan
respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.

4. Orientasi pada
hasil

2

Berupaya
meningkatkan
hasil kerja pribadi
yang lebih tinggi
dari standar yang
ditetapkan,
mencari, mencoba
metode alternatif
untuk
peningkatan
kinerja

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 kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit
kerjanya untuk mencoba menerapkan metode
kerja yang lebih efektif yang sudah
dilakukannya.
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5. Pelayanan
Publik

2

Mampu
mensupervisi/
mengawasi/
menyelia dan
menjelaskan
proses
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan/
pelayanan publik
secara transparan

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

2

Meningkatkan
kemampuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
penjelasan cara
melaksanakan
suatu pekerjaan

7. Mengelola
Perubahan

2

Proaktif
beradaptasi
mengikuti
perubahan

8. Pengambilan
Keputusan

2

Menganalisis
masalah secara
mendalam

2

Aktif
mengembangkan
sikap saling
menghargai,
menekankan
persamaan dan
persatuan

B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa

2.1. Menunjukan 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 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.
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.
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.
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.
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

III. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Persyaratan
A. Pendidikan

1 Jenjang
2 Bidang
Ilmu

Uraian

Tingkat pentingnya thd
jabatan
Mutlak
Penting
Perlu

Diploma III (D.III)
Ilmu Pemerintahan/Sosial dan Politik/Hukum/Ekonomi/Manajemen
atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan
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B. Pelatihan

1 Manajerial
2 Teknis

3 Fungsional
C. Pengalaman kerja

D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1. Perencanaan Partisipatif Pembangunan
Daerah Di Wilayah Kecamatan;
2. Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa.

√
√

Memiliki pengalaman dalam Jabatan
√
Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
atau Jabatan Fungsional yang setingkat
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
Penata Muda Tk.1 (III/b)
1. Keakuratan penyusunan konsep perencanaan pembangunan bidang
perekonomian, sarana dan prasarana fisik lingkungan serta
pemberdayaan masyarakat, dan penyusunan data potensi
pembangunan bidang perekonomian, sarana dan prasarana fisik
lingkungan serta pemberdayaan masyarakat;
2. Keakuratan
pelaksanaan
pembinaan
dan
pemantauan
pembangunan perekonomian, serta pembinaan dan pemantauan
pembangunan sarana dan prasarana fisik lingkungan;
3. Keakuratan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
4. Keakuratan pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang
perekonomian, sarana dan prasarana fisik lingkungan dan
pemberdayaan masyarakat.
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