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KATA SAMBUTAN

Pembangunan bidang aparatur negara memiliki peran strategis untuk mendukung
terwujudnya pemerintahan yang amanah dan efektif, serta keberhasilan
pembangunan nasional di berbagai bidang. Melalui pembangunan bidang
aparatur negara diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintah yang lebih
profesional, berintegritas tinggi, dan mampu menjadi pelayan bagi masyarakat.
Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baik di pusat maupun di daerah.

Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparatur negara maka salah satu
isu strategis sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019, adalah
menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien melalui pengembangan SDM
aparatur sipil negara yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi.
Aparatur demikian dapat berfungsi sebagai pendorong dan penggerak reformasi
birokrasi dan pembangunan, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
merupakan wujud nyata dari reformasi birokrasi, yang menekankan implementasi
manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis merit. Salah satu ide progresif
dalam UU ini adalah mengatur pengisian jabatan pimpinan tinggi mengingat
jabatan pimpinan tinggi mengemban tugas yang sangat strategis.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai penyelenggara manajemen ASN
mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi,
memiliki program strategis untuk memetakan potensi dan kompetensi jabatan
pimpinan tinggi (JPT), yaitu mendata profil kompetensi dari kader-kader birokrasi.
Hasil pemetaan ini sebagai talent pool yang dapat dimanfaatkan untuk
pendayagunaan JPT, antara lain sistem kaderisasi melalui seleksi terbuka. BKN
melalui Pusat Penilaian Kompetensi ASN memberikan fasilitasi bagi instansi pusat
dan daerah yang memerlukan penilaian kompetensi (assessment center) untuk
membentuk talent pool pada instansi masing-masing. Diharapkan dengan
penggunaan metode yang objektif dapat menghasilkan pimpinan tinggi yang
profesional.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara

Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS
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KATA PENGANTAR

Jabatan pimpinan tinggi (JPT) merupakan jabatan strategis dalam mendukung
birokrasi yang progresif, responsif, dan partisipatif melalui tugas pelayanan publik,
tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan yang diembannya. Dalam
melaksanakan tugas-tugas demikian, setiap pejabat pimpinan tinggi harus
menjamin akuntabilitas jabatan, sesuai dengan jenjangnya masing-masing.

Mengingat tugas strategis yang diemban oleh JPT dan akuntabilitas jabatannya,
maka pengangkatan dan penempatan seorang JPT patut mendapat perhatian
khusus. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, secara khusus diatur mengenai JPT dan pengisiannya pada instansi pusat
dan daerah melalui sebuah mekanisme seleksi yang objektif berbasis sistem merit.
Hal ini tentu bertujuan untuk menjaring pimpinan atau pejabat yang memiliki
integritas, kompetensi, dan mampu mengelola segala perbedaan budaya, latar
belakang suku dan agama, serta kepentingan seluruh elemen bangsa.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pembina dan penyelenggara penilaian
kompetensi memiliki program strategis untuk melakukan penilaian potensi dan
kompetensi JPT. Hal ini didasarkan permasalahan yang terjadi, bahwa sistem
pengkaderan atau perencanaan suksesi (succesion planning) pejabat tinggi yang
berbasis pada aspek potensi dan kompetensi serta ukuran objektif lainnya belum
terbangun dan tertata dengan baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga
menyulitkan pemerintah dalam pendayagunaan, penempatan, dan kepentingaan
mobilitas JPT secara nasional sesuai dengan dinamika program pembangunan.

Untuk tahun 2015, Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN merencanakan penilaian
kompetensi (assessment center) bagi calon JPT pratama. Hasil penilaian ini
sebagai informasi tentang kader-kader potensial (talent pool) dalam hal potensi
dan kompetensi untuk mengisi kebutuhan JPT melalui seleksi terbuka. Oleh karena
itu, Pusat Penilaian Kompetensi ASN dapat memfasilitasi penilaian potensi dan
kompetensi JPT guna penyusunan talent pool, dilanjutkan dengan pengembangan
JPT oleh instansi terkait, yang pada akhirnya dapat diperoleh JPT yang memiliki
integirtas dan kompetensi serta memiliki kesiapan untuk menduduki JPT.

Kepala 
Pusat Penilaian Kompetensi ASN

Ahmad Jalis, M.A.
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• Kaderisasi ASN untuk mengisi posisi JPT belum

optimal;

• Sejumlah posisi JPT di berbagai K/L/Pemda belum
terisi. Bila tidak segera diatasi dapat
mengakibatkan terganggunya fungsi pelaksanaan
pemerintahan dan negara;

– Yuddy Chrisnandi, dalam artikel “Jokowi
Instruksikan Seleksi Jabatan Eselon I Hanya
Dilakukan 10 Hari” yang ditulis di Kompas.com,
Jumat, 13 Maret 2015, 19:51 WIB, mengatakan:
“70 posisi JPT di berbagai K/L/Pemda akan diisi
oleh pejabat baru karena posisi “kosong”,
kebutuhan pergantian pejabat yang sudah 5
tahun menjabat, pejabat memasuki masa
pensiun dan/atau memiliki kinerja buruk”

2
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– JPT Madya dan Pratama berperan sebagai KPA
dan PPK. Belum terisinya JPT dapat berdampak
pada kelancaran pelaksanaan Program
Pembangunan Nasional. Salah satu dampaknya
adalah penyerapan APBN 2015 dan tender yang
idealnya sudah dilaksanakan di bulan April
belum berjalan sesuai rencana. Dibutuhkan
pengisian JPT segera sehingga tersedia pejabat
yang bertanggung jawab.

• Presiden Jokowi mengeluhkan rumitnya aturan
kepegawaian dalam pengisian JPT;

• Idealnya, 60 hari kabinet terbentuk, posisi JPT di
berbagai K/L/Pemda sudah terisi (Kepala BKN,
wawancara Mei 2015)

• TALENT POOL diperlukan untuk menjamin
ketersediaan JPT dalam rangka penyelenggaraan
fungsi pemerintahan dan negara.

3
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Mendapatkan kelompok kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan dan
memiliki minat mengisi posisi JPT dalam rangka menjamin ketersediaan dan
keberlangsungan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan dan Negara.

TUJUAN

 Objekif;
 Akuntabel; dan
 Independen.

PRINSIP

 Tersedianya Talent Pool ASN Nasional (2015 – 2019); dan
 Tersedianya Database ASN JPT.

SASARAN

4



8

• Dasar Penerapan Sistem Kaderisasi JPT ASN

• Awal penyediaan Database Profil Kompetensi Calon dan Pejabat Tinggi ASN.

• Dasar bagi pengelolaan Pola Karir Nasional

• Dasar bagi Penerapan Manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan
berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional, bersih,
berintegritas dan melayani.

• Dasar bagi Pengembangan Kepemimpinan untuk Perubahan Birokrasi
melalui pengembangan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi
dan transformatif

MANFAAT

5
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Sesuai definisi di atas, maka:

Kelompok kandidat yang memenuhi persyaratan
jabatan, yang memiliki minat mengisi posisi JPT,
terlibat secara berkelanjutan untuk meniti karir
sebagai ASN, dimana sukses penyelenggaraan fungsi
Pemerintahan dan Negara bergantung dari
ketersediaan kandidat kelompok JPT secara
berkelanjutan.

“A community of qualified 
internal and external candidates 

who are actively interested in 
your organization, your industry 

and your success and are 
engaged over time to fill 

vacancies and refer people they 
know” (Allegis)

6
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• Presiden untuk JPT utama, Madya, dan Jabatan
Fungsional Utama;

– Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi
pembinaan ASN berwenang menetapkan
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
ASN.

– Presiden dapat mendelegasikan kewenangan
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
ASN selain pejabat pimpinan tinggi utama dan
madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.

7



11

KEMENPAN & RB untuk kebijakan dalam menentukan
kebutuhan formasi, pengadaan JPT dan pengisiannya;

LAN untuk pengembangan JPT;

KASN sebagai bahan pengawasan untuk memastikan
pelaksanaan sistem merit;

BKN sebagai pusat informasi potensi dan kompetensi JPT;

K/L/Pemda untuk peta tentang kekuatan organisasi;

Masyarakat/publik, ketersediaan JPT dalam memastikan
terselenggaranya kelancaran fungsi pemerintahan dan
negara, termasuk kelancaran pelayanan publik.

8
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 Kondisi saat ini informasi pejabat JPT yang berbasis pada aspek potensi dan
kompetensi serta ukuran objektif lainnya belum tertata dengan baik di tingkat
pusat maupun daerah.

1. Ketidaktersediaan data dapat menyulitkan pemerintah dalam
pendayagunaan JPT dalam skala kepentingan mobilitas JPT secara
nasional.

2. Ketersediaan profil potensi dan kompetensi JPT secara obyektif
memudahkan pendayagunaan dan penempatan JPT secara Nasional dan
lintas sektor sesuai dengan dinamika program pembangunan Pemerintah.

 Untuk memastikan kesinambungan dan ketersediaan Pemimpin Tingkat
Nasional (JPT) dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efisien dan
produktif.

 Sejalan dengan Butir RPJMN – Bidang Hukum dan Aparatur (bab 7), dalam
rangka:

1. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis
merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.

2. Mewujudkan Sistem Pengkaderan pejabat tinggi ASN – termasuk
pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN

3. Pengembangan kepemimpinan visioner, berkomitmen tinggi, dan
transformatif. Upaya ini ditempuh melalui strategi antara lain:

→ pembentukan dan pengembangan jabatan pimpinan tinggi;

→ penerapan sIstem promosi terbuka, transparan, kompetitif, dan
berbasis kompetensi untuk jabatan pimpinan tinggi.

9



13

Talent Pool 
&

Succession 
Planning

1. Identifikasi Talent Pool 
JPT

5. Pengembangan
kandidat yang telah

masuk dalam
kelompok “Talent Pool 
JPT” untuk memenuhi

kebutuhan di masa
depan

2. Identifikasi
Pengetahuan dan

Kompetensi critical 
yang diperlukan

3. Identifikasi Potensi
Talent untuk

menjalankan JPT di
masa depan

4. Evaluasi “kesenjangan” 
antara apa yang diukur hari
ini dengan apa yang perlu

diukur untuk masa

6. Monitoring melekat dan
berkelanjutan dalam pengelolaan

talent dan keterkaitan dengan
pengisian JPT

10
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Potensi *

STRATEGIC 

PLANNING

RPJM, Visi, Misi, 

Program 

Prioritas/Nawacita

UU ASN, Renja, dll.

Profil Sukses JPT

PEOPLE MODEL

Model Kompetensi

Step 1: TALENT ACQUISITION

Rating Kinerja untuk mendapatkan 

kandidat terbaik di K/L/Pemda

Step 2: TALENT SELECTION

Penilaian 

Kompetensi

Penilaian 

Kepribadian

Step 3: TALENT MAPPING

L  A  N

Pengembangan JPT 

(Talent Development)

TALENT POOL PROCESS   / BKN 

 Proses Talent 
Management 
merupakan satu
kesatuan yang 
mencakup :

1. Talent Acquisition

2. Talent Selection

3. Talent Mapping

4. Talent 
Development

 Diperlukan
kerjasama antar
instansi dalam
rangka mewujudkan
Talent Management 
JPT. Instansi utama
yang terlibat:

1. BKN

2. KemenPan-RB

3. KASN

4. K/L/Pemda

5. LAN

Q6 Q2 Q1

Q8 Q5 Q3

Q9 Q7 Q4

* Q1 – Q9 = Identifikasi Talent

Kemenpan-RB

Kebijakan Pengisian

JPT

K / L / P e m d a

Pengisian JPT

K A S N

Pengawasan 

Sistem Merit

11

Kompetensi



JPT UTAMA JPT MADYA JPT PRATAMA

Tersusunnya kebijakan yang
mendukung pelaksanaan
pembangunan;

terwujudnya perumusan
kebijakan yang memberikan
solusi;

tersusunnya rumusan alternatif
kebijakan yang memberikan solusi;

peningkatan kapabilitas
organisasi;

Terlaksananya pendayagunaan
sumberdaya untuk menjamin
produktivitas unit kerja;

terwujudnya kapabilitas pada unit
kerja untuk mencapai outcome
organisasi, mengarahkan tugas
bawahan, membina bawahan,
mengkoordinasi pekerjaan, menjaga
harmonisasi unit kerja, disiplin

terwujudnya sinergi antar
instansi dalam mencapai
tujuan pembangunan; dan

Terlaksananya penerapan
kebijakan dengan resiko yang
minimal;

tercapainyahasil kerja unit selaras
dengan tujuan organisasi; pelayanan
publik

terselesaikannya masalah
yang memiliki kompleksitas
dan resiko tinggi yang
berdampak politis.

tersusunnya program yang dapat
menjamin pencapaian tujuan
organisasi;

Terwujudnya pengembangan
strategi yang terintegrasi untuk
mendukung pencapaian tujuan
organisasi;

Terlaksananya penerapan
program organisasi yang
berkesinambungan; dan

wawasan kebangsaan, pemahaman
atas konsepsi NKRI sebagai Negara
maritime/archipelagic; Bhineka
Tunggal Ika; Musyawarah mufakat

Terwujudnya sinergi antar
pimpinan di dalam dan antar
organisasi untuk mencapai
tujuan pembangunan yang
efektif dan efisien.

15

Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada Instansi
Pemerintah, melalui***:

1. Kepeloporan dalam bidang:

• Keahlian profesional

• Analisis dan rekomendasi kebijakan

• Kepemimpinan manajemen

2. Pengembangan kerjasama

3. Keteladanan

4. Setiap pejabat pimpinan tinggi harus menjamin akuntabilitas jabatan

*** Diambil dari Anatomi Birokrasi dan Kepemimpinan Birokrasi, slide PUSPENKOM ASN BKN, 2015

12
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Sumber: Hasil diskusi dengan berbagai narasumber dan Kepala BKN, Mei 2015

13
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 Talent adalah individu yang mampu membuat
perbedaan bagi kinerja organisasi, baik melalui
kontribusi langsung atau kontribusi dalam jangka
panjang melalui kemampuan menampilkan potensi
yang istimewa, yang merupakan penjumlahan dari:
1. Kemampuan pribadi
2. Bakat-bakat bawaan (intrinsic)
3. Keterampilan, pengetahuan dan pengalaman
4. Kecerdasan
5. Kemampuan membuat keputusan, sikap,

karakter, energi/daya dorong
6. Kemampuan untuk belajar dan berkembang
(http://www.slideshare.net/RiTuKarn/talent-management-
26895157)

 Talent atau sering juga disebut sebagai “high
potential” tidak selalu sama dengan “high
performer”. High potential sudah pasti high
performer; Namun high performer belum tentu
high potential (lihat box di samping)

 Karakteristik utama high potential adalah:
1. Mampu mendorong hasil secara kredibel,

tanpa mengorbankan orang lain
2. Menguasai keahlian diluar hal-hal yang

bersifat teknis
3. Berperilaku dengan cara-cara yang konsisten

dengan nilai-nilai organisasi
(Ready, D. Conger, J., Hill, L., Stecker, E (2010) The anatomy of a 
high potensial: Business Strategy Review 21 (3), 42-55

Talent Mapping

Diadopsi dari Charan, R. Drotter S. Noel J. (2001). 
The Leadership Pipeline.

14
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Hasil penilaian portensi dan kompetensi merupakan tingkat kesiapan
(readiness) ASN untuk ditempatkan pada tanggung jawab yang lebih
tinggi. Tingkat kesiapan dapat dibagi kedalam tiga kategori:

1. Siap saat Ini, dapat diberi tanggung jawab yang lebih luas atau
ditempatkan di posisi yang lebih tinggi dalam waktu kurang dari 1
tahun.

2. Siap dalam jangka waktu dekat, dapat ditempatkan ke posisi yang
lebih tinggi dalam waktu kurang dari 3 tahun.

3. Siap di masa depan

Kategori tingkat kesiapan:

 Membantu K/L/Pemda dan seluruh stakeholder yang
membutuhkan JPT di Tingkat Nasional dalam menghitung Indeks
Kesenjangan Kapabilitas (critical gaps) dan tingkat risiko dalam
proses perencanaan karir dan suksesi di instansi mereka.

15

Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
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KOMPONEN DESKRIPSI

DIMENSI DASAR
(FOUNDATIONAL
DIMENSION)

KECERDASAN (COGNITIVE)
Conceptual Strategic Thinking, Cognitive Abilities,
Dealing with Complexity.

Konsisten, stabil, biasanya
tidak berubah

KEPRIBADIAN (PERSONALITY)
Interpersonal Skills, Sociability, Dominance, Emotional
Stability, Resilience

DIMENSI PENGEMBANGAN
(GROWTH DIMENSION)

KEMAMPUAN BELAJAR (LEARNING)
Adaptability, Learning Orientation, Open to Feedback

MOTIVASI (MOTIVATION)
Drive, Energy, Achievement Orientation, Career
Ambition, Risk Taking, Results Orientation

DIMENSI KARIR
(CAREER DIMENSION)

KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP)
Leadership capabilities, Managing People, Developing
Others, Influencing, Challenging Status Quo, Change
Management.

KINERJA (PERFORMANCE)
Performance record (career relevant), Career
experiences

PENGETAHUAN (KNOWLEDGE)
Technical/Functional Skills and Knowledge

SOSIO-KULTURAL (CULTURAL FIT)
Career-relevant values and norms

16

(Ready, D. Conger, J., Hill, L., Stecker, E (2010) The anatomy of a high potensial: Business Strategy 
Review 21 (3), 42-55)

Potensi
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Potential (Aon Hewitt, 2013 Building the Right High 
Potential Pool)

• Penilaian atas sejauh mana seorang ASN dapat
meningkatkan kemampuan dan berhasil menjalankan
peran yang lebih tinggi/lebih luas.

• 4 faktor yang digunakan dalam menentukan potensi:

1. Kinerja (Performance)

2. Karakter (Character)

3. Kapabilitas (capability)

4. Motivasi (motivation)

17
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• ASN dapat dikelompokkan dalam tiga kategori Potensi yaitu:

1. Potensi Tinggi (High Potential), bagi pegawai yang mampu
menunjukkan kemampuan dan aspirasi untuk menjalankan
peran yang lebih luas atau mampu menduduki posisi yang
lebih tinggi.

2. Potensi Sedang (Medium Potential), bagi pegawai yang
mampu menunjukkan kemampuan dan aspirasi menjalankan
peran baru masih pada struktur yang sama. Perhatian perlu
diberikan untuk meningkatkan kinerja, karakter dan
kapabilitas.

3. Berpotensi (At Potential), bagi pegawai yang mampu
menunjukkan kemampuan dan aspirasi menjalankan peran
baru masih pada struktur yang sama. Perhatian perlu
diberikan untuk meningkatkan kinerja, karakter dan
kapabilitas.

18
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Kinerja Karakter

MotivasiKapabilitas

• Kinerja konsisten melampaui
harapan

• Kinerja tinggi bertahan dalam
rentang waktu yang panjang

• Mengantisipasi
kebutuhan/tuntutan
organisasi dan pemangku
kepentingan

• Orientasi pada hasil, kreatif
menciptakan solusi

• Keteladanan dalam
menampilkan nilai-nilai dan
budaya kerja

• Memiliki kecintaan pada
organisasi dan sasaran yang 
akan dicapai organisasi

• Percaya diri dan dihormati di
lingkungan

• Mampu membangun tim
(pengikut)

• Tetap fleksibel dengan
kondisi yang berubah

• Efektif dalam
mengelola ketidak-
pastian (ambiquity)

• Cepat belajar

• Memprioritaskan dan
mengoptimalkan
situasi untuk mencapai
hasil

(Aon Hewitt, 2013 Building the Right High Potential Pool)

• Memiliki aspirasi
untuk mengambil
tanggung jawab dan
tantangan ke tingkat
yang lebih tinggi

• Tekun dan teguh
dalam mencari
kesempatan
berkembang sebagai
pemimpin

• Bekerja tidak sebatas
pada tanggung saat
ini, “go beyond the 
scope”

19



Thinking Working Relating

1. Inovasi (Inovation) 6. Perencanaan dan 
Pengorganisasian
(Planning & Organizing)

9. Manajemen Konflik 
(Conflict
Management)

2. Pemecahan dan 
Analisis Masalah (In 
Depth Problem Solving 
and Analysis)

7. Mendorong pada hasil 
(Driving for Results)

10. Kepemimpinan Tim 
(Team Leadership )

3. Integritas (Integrity) 8. Berfokus  pada pihak 
yang berkepentingan 
(Stakeholder Focus )

11. Menghargai 
keberagaman
(Respecting Diversity)

4. Keberanian untuk 
meyakinkan (Courage 
of Conviction )

5. Meprakarsai 
perubahan 
(Championing change)

2320

Kompetensi
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KONSEPSI

KAMUS, SKJ GENERIK, INDIKATOR PERILAKU UNTUK JPT

• Generik, mengakomodir kompetensi terpenting untuk
JPT;

• Fokus pada kompetensi manajerial > kompetensi
bidang/spesifik diukur oleh K/L/Pemda penerima
kader (talent);

• Kompetensi spesifik sesuai K/L/Pemda penempatan
dapat ditambahkan kemudian;

• Berjenjang, uni-dimensional, skala dengan angka lebih
tinggi lebih kompleks perilakunya dan/atau lebih
luas/besar dampaknya (nasional), akuntabilitas dan
lingkup makin luas;

• Indikator, skala 1 – 4 untuk mengakomodir jenjang
Administrator s/d JPT Utama; dan

• Memperhatikan Taxonomy Bloom.

21
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Bloom’s Taxonomy

22



26

Bloom’s Taxonomy

Cognitive
(thinking)

Affective
(relating)

Psychomotor
(working)

Knowledge Receiving Perception

Comprehension Responding Set

Application Valuing Guided response

Analysis Organizing Mechanism

Synthesis Characterizing Complex overt 
response

Evaluation Adaptation

Origination

Tingkatan yang diusulkan untuk Administrator dan
JPT

23
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Standar Kompetensi JPT

1. Visioning (Penetapan Visi)
Mengidentifikasi sasaran jangka panjang dan memprakarsai implementasi dari

berbagai gagasan atau alternatif yang terbaik.

Orang-orang yang kompeten, menghasilkan solusi yang kreatif dan strategis yang

dapat berhasil diimplementasikan. Mereka berpikir dengan cara-cara yang inovatif

dan mendukung pemikiran yang serupa dalam diri orang lain. Mereka “menantang”

dan mendorong organisasi untuk terus meningkatkan diri dan bertumbuh.

Tingkat Kemahiran

Indikator Perilaku

Diusulkan

untuk Posisi
Level Kata Kunci

1 Berpikir strategis

sesuai visi

Berpikir dengan cara-cara yang inovatif dan kreatif

Administrator

Memandang masalah-masalah taktis dan inisiatif dari

perspektif yang luas dan menekankan solusi yang

mendukung tujuan strategis

Memanfaatkan visi sebagai acuan dalam menetapkan

langkah-langkah strategis.

Cermat dan terampil untuk melihat peluang di masa

yang akan datang.

Mengidentifikasi sasaran jangka panjang untuk

organisasi atau departemen

2 Merumuskan visi Mendukung dan memprakarsai inisiatif strategis orang

lain. JPT Pratama

Merumuskan rencana strategis jangka panjang untuk

organisasi dan atau departemen.

3 Menciptakan dan      

mengimplementasik

an gagasan sesuai 

visi 

Menciptakan dan memprakarsai gagasan-gagasan

baru sampai berhasil diimplementasikan. JPT Madya

Menantang” dan mendorong organisasi untuk

meningkatkan diri dan bertumbuh secara konstan

4 Memastikan

keselarasan visi di

K/L/Pemda yang 

dipimpinnya dengan

visi pembangunan

nasional

Mempelopori implementasi berbagai gagasan atau

alternatif ide yang berbeda yang menghasilkan solusi

kreatif dan strategis yang berguna dalam rangka

pembangunan nasional

JPT Utama

Memastikan solusi kreatif dan strategis yang diusung

oleh K/L/Pemda nya selaras dengan visi pembangunan

nasional

Memastikan cara pelaksanaan solusi kreatif dan

strategis yang diusung oleh K/L/Pemda nya telah

disepakati oleh seluruh stakeholder, terutama terkait

dengan peraturan yang menyertainya tata cara

pelaksanaannya.
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2. Innovation (Inovasi)
Mencetuskan solusi-solusi baru dan kreatif, yang akan menghasilkan peningkatan

kinerja, hasil-hasil yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi bagi unit

kerjanya.

Orang-orang yang kompeten, mencetuskan gagasan dan solusi yang kreatif dan

baru. Mereka mempertanyakan cara kerja yang berlaku di masa lalu dan mencoba

mengembangkan cara-cara baru untuk menangani persoalan dan masalah

organisasi. Mereka adalah orang-orang yang berpikiran ke depan.

Tingkat Kemahiran
INDIKATOR PERILAKU

Diusulkan 

untuk Posisi
Level Kata Kunci

1 Mengembangkan

gagasan baru

Mengembangkan gagasan/karya yang sudah ada

ke dalam bentuk gagasan/karya baru yang lebih

memaksimalkan pencapaian hasil di unit kerjanya.

Administrator

Memandang masalah-masalah taktis atau inisiatif

dari perspektif yang luas dan menekankan solusi

yang mendukung tujuan di unit kerjanya.

2 Mengimplementasikan

gagasan/hal baru

Mengimplementasikan gagasan baru atau karya

kreatif yang menghasilkan peningkatan kinerja di

unit kerja/organisasi dengan memastikan

penerimaan seluruh stakeholder atas proses bisnis

yang berlaku.

JPT Pratama

Mengelola implementasi gagasan baru secara

berkesinambungan untuk memastikan tercapainya

kinerja di organisasi.

3 Melakukan terobosan 

pada tingkat 

organisasi

Melakukan upaya baru atau terobosan

(breakthrough) sehingga menghasilkan kinerja

organisasi yang unggul.

JPT Madya

4 Melakukan terobosan 

yang berdampak 

secara nasional

Melakukan terobosan sehingga menghasilkan

kinerja unggul di tingkat nasional yang dampaknya

dirasakan oleh stakeholder.

JPT  Utama

Melakukan terobosan dengan memperhatikan

kepentingan nasional sebagai bagian dari kawasan

regional dan/atau global.
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3. In-Depth Problem Solving And Analysis and Decision Making (Analisa dan

Pemecahan Masalah serta Pengambilan Keputusan)
Memecahkan masalah yang sulit melalui evaluasi yang seksama dan sistematis

terhadap informasi, alternatif yang mungkin dan konsekuensinya untuk membuat

keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri.

Orang-orang yang kompeten dalam analisa pemecahan masalah dan pengambilan

keputusan, secara mendalam mampu menghasilkan solusi yang baik untuk

masalah-masalah yang sulit. Mereka mempertimbangkan banyak sumber

informasi, secara sistematis, mengolah dan mengevaluasi informasi dengan

membandingkan berbagai arah tindakan dan secara hati-hati mendiskusikannya

sebelum membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan

diri.

Tingkat Kemahiran
Indikator Perilaku 

Diusulkan 

untuk Posisi
Level Deskripsi 

1 Menganalisis

masalah secara

mendalam untuk

membuat keputusan

dengan

menggunakan

metode tertentu.

Melakukan analisis secara mendalam terhadap

informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi.

Mempertimbangkan banyak sumber informasi dan

berbagai kemungkinan sebelum mengambil

kesimpulan.

Membuat kesimpulan dari berbagai sumber informasi

sesuai dengan pedoman yang ada.

Menerapkan analisis yang seksama terhadap

masalah-masalah yang harus dievaluasi secara

mendalam.

Administrator

2 Menyelesaikan

masalah yang 

mengandung resiko

tinggi

Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan

implikasinya, serta memilih alternatif yang terbaik

berdasarkan analisis data yang sistematis.

Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang

kompleks, terkait dengan bidang kerjanya dan

berdampak pada pihak lain.

Menyeimbangkan antara kemungkinan resiko dan

keberhasilan dalam implementasinya.

Mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum

mengambil kesimpulan.

JPT Pratama

3 Menghasilkan solusi

berdampak jangka

panjang

Menghasilkan solusi yang dapat mengatasi

permasalahan jangka panjang.

Menghasilkan solusi strategis yang berdampak

terhadap masyarakat luas.

Menyeimbangkan antara kemungkinan resiko dan

keberhasilan dalam implementasinya.

JPT Madya

4 Membuat keputusan

strategis yang 

mempengaruhi

banyak pihak

Menyusun dan atau memutuskan konsep

penyelesaian masalah yang melibatkan

beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi.

JPT Utama

Membuat keputusan atau kebijakan yang berdampak

nasional.
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4. Championing Change (Memimpin Perubahan)

Mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan

secara efektif.

Orang-orang yang kompeten, secara aktif memimpin upaya perubahan lewat kata-

kata dan tindakan mereka. Mereka mendapatkan dukungan dari orang-orang yang

terpengaruh oleh perubahan tersebut dan mengambil tangung jawab pribadi untuk

memastikan bahwa perubahan tersebut berhasil diimplementasikan.

Tingkat Kemahiran

Indikator Perilaku

Diusulkan 

untuk Posisi
Leve

l 

Deskripsi 

1 Memprakarsai 

perubahan pada 

orang lain 

Mengubah cara kerja dengan menerapkan

metode/proses baru.

Memberikan solusi efektif terhadap masalah yang

ditimbulkan oleh adanya perubahan.

Aktif mempromosikan perubahan pada rekan

kerja/orang lain.

Membantu orang lain dalam melakukan perubahan.

Administrator

2 Memimpin 

perubahan pada unit 

kerjanya 

Secara aktif mempromosikan perubahan pada

kelompok/unit kerjanya.

Memastikan bahwa perubahan sudah diterapkan

secara aktif di unit kerjanya.

Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit

kerjanya secara tepat.

Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam

menghadapi perubahan.

JPT Pratama

3 Memimpin

perubahan

organisasi

Memimpin dan memastikan penerapan program-

program perubahan di berbagai unit kerja dalam

organisasi.

Mempromosikan inisiatif perubahan dalam organisasi

secara aktif.

Mempelopori dan mendorong program-program

perubahan organisasi untuk keperluan jangka

panjang.

JPT Madya

4 Memimpin 

perubahan yang 

berdampak secara 

nasional

Mempelopori dan mendorong program-program

perubahan organisasi yang berdampak secara

nasional.

Aktif memberikan dukungan untuk memastikan

implementasi perubahan yang telah digagas oleh

instansi yang dipimpinnya dapat dilaksanakan oleh

seluruh stakeholder terkait.

Aktif memberikan dukungan kepada K/L/Pemda yang

menggagasi perubahan yang dibutuhkan di tingkat

nasional untuk dapat dilaksanakan dan diperkuat oleh

K/L/Pemda yang dipimpinnya.

JPT Utama
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5. Integrity (Integritas) dan Courage of Conviction (Keberanian berdasarkan

Keyakinan)

Mempertahankan tingkat kejujuran dan etika yang tinggi dalam perkataan dan

tindakan sehari-hari. Memiliki keberanian untuk secara pribadi menyampaikan

pokok-pokok persoalan yang dapat menimbulkan pertentangan.

Orang-orang yang kompeten pada kompetensi ini, secara teliti dan handal

berperilaku dengan cara yang etis dan dapat dipercaya dalam hubungan mereka

dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung dan pihak luar. Mereka

memberlakukan orang lain secara adil (fair). Mereka bersedia untuk mengatakan

dan melakukan tindakan yang mereka anggap benar, bahkan saat orang lain di

sekitar mereka memiliki pandangan yang berbeda.

Tingkat Kemahiran

Indikator Perilaku 

Diusulkan 

untuk Posisi
Level Deskripsi

1 Sebagai sumber

informasi yang dapat

dipercaya

Bertingkah laku sesuai dengan perkataan. Berkata

sesuai dengan fakta. Pantas dipercaya secara

pribadi oleh orang lain.

Memberikan informasi yang dapat dipercaya

kebenarannya dengan cara yang pantas.

Memiliki keberanian dalam menyatakan pendapat

yang dianggap benar

Tidak menjanjikan sesuatu yang tidak dapat atau

tidak boleh diberikannya.

Administrator

2 Konsisten 

menerapkan norma-

norma yang ada. 

Mempertahankan 

pendapat yang 

diyakini benar.

Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam

setiap situasi.

Bertindak sesuai etika dalam pekerjaan dan

hubungan dengan orang lain.

Mencari informasi atau referensi yang berkaitan

dengan permasalahan yang dihadapi sesuai

dengan pendapat yang diyakininya

JPT Pratama

3 Bertindak sesuai

kode etik dan prinsip

moral yang tinggi. 

Berani menerima

resiko dalam

mempertahankan

pendapat yang 

diyakini benar. 

Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan

standar etika yang tinggi, serta berani menanggung

konsekuensinya.

Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika

dan kode etik.

Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan

atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai yang

dilakukan oleh orang lain, meskipun ada resiko.

Tidak terintimidasi oleh kritikan atau pandangan

yang bertentangan.

JPT Madya

4 Menjadi panutan 

dalam 

mempertahankan 

tingkat standar 

keadilan dan etika

Menjadi contoh dalam mempertahankan tingkat

standar keadilan dan etika dalam perkataan dan

tindakan sehari-hari

Memimpin organisasinya dalam program

tatalaksana pemerintahan (Good Government

Governance) yang transparant, adil dan

berakuntabilitas tinggi.

JPT Utama
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6. Planning And Organizing (Perencanaan dan Pengroganisasian)

Secara efektif merencanakan dan mengorganisir pekerjaan sesuai kebutuhan

organisasi dengan menetapkan tujuan dan mengantisipasi kebutuhan dan prioritas.

Orang-orang yang kompeten, secara efisien mengelola waktu mereka dan waktu

orang lain, serta secara efektif menangani berbagai tuntutan dalam batas waktu

yang ketat. Mereka mengidentifikasi sasaran, mengembangkan rencana,

memperkirakan waktu dan memantau kemajuan.

Tingkat Kemahiran
Indikator Perilaku 

Diusulkan 

untuk Posisi
Level Deskripsi

1 Merencanakan dan

mengorganisasi tugas

secara simultan dan

efisien

Mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber

daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang

ditetapkan.

Membuat perencanaan dan mengorganisir

beberapa proyek atau tugas secara simultan dan

efisien.

Mengidentifikasi dan menggunakan proses serta

prosedur yang baik dan benar untuk mengelola

pekerjaan.

Secara konsisten mencapai sasaran yang

didasarkan oleh kemampuan perencanaan dan

pengorganisasiannya di unit kerjanya.

Administrator

2 Mahur menyusun

rencana alternatif

(contongency plan)

Mengidentifikasi hambatan yang mungkin timbul

dan membuat rencana altertif (contingency) sebagai

antisipasinya dalam kapasitas tugas di unit yang

dipimpinnya.

Mengidentifikasi sasaran, membuat perencanaan,

memperkirakan waktu dan memantau kemajuan

tugas jangka panjang

JPT Pratama

3 Efektif mengelola 

kemajuan ke arah 

pencapaian sasaran 

organisasi

Menetapkan sasaran organisasi secara realistis dan

mengelola kemajuan ke arah pencapaian sasaran

pada tingkat unit kerja eselon I yang dipimpinnya.

Mengkoordinasi rencana alternatif dengan seluruh

komponen di K/L/Pemda terkait (di dalam maupun di

luar organisasi) untuk mengembangkan rencana

alternatif (contingency plan) sebagai antisipasi

terhadap rintangan yang mungkin terjadi yang dapat

berdampak langsung kepada masyarakat dan atau

berdampak secara nasional.

JPT Madya

4 Efektif mengelola

berbagai sumber

daya di lingkup

K/L/Pemda yang 

dipimpinnya untuk

kemanfaatan terbesar

di tingkat nasional

Efektif mengelola berbagai sumber daya di lingkup

K/L/Pemda yang dipimpinnya untuk mendorong

program pembangunan nasional.

Aktif mendukung proses dan prosedur yang baik

dalam mengelola pekerjaan di K/L/Pemda yang

dipimpinnya dalam rangka menyelaraskan program

kerja dengan stakeholder terkait untuk menjalankan

program pembangunan nasional

JPT Utama

29



33

7. Driving For Results (Mendorong Hasil) 

Menantang, mendorong organisasi dan diri mereka sendiri untuk menjadi unggul

dan berprestasi tinggi.

Orang-orang yang kompeten, dapat menetapkan atau membantu menetapkan

tujuan dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan itu. Mereka menunjukkan

tanggung jawab pribadi utnuk keberhasilan organisasi dan tetap tekun untuk

mencapai hasil sekalipun dihadapkan dengan tantangan.

Tingkat Kemahiran

Indikator Perilaku

Diusulkan 

untuk Posisi
Level Deskripsi 

1 Mendorong tim kerja 

untuk menggunakan 

kemampuannya 

secara optimal. 

Membuat standar kerja pribadi dan unit kerjanya

yang lebih tinggi dari standar prestasi yang

ditetapkan organisasi. Administrator

Melakukan usaha atau perubahan metode kerja

untuk meningkatkan hasil kerja pribadi dan unit

kerjanya.

2 Membuat target kerja 

yang menantang bagi 

tim 

Membuat target kerja yang menantang tapi realistis

bagi diri sendiri dan unit kerjanya. JPT Pratama

Mendorong diri sendiri dan unit kerjanya untuk

mencapai target yang menantang.

3 Menjadikan tim 

kerjanya mampu 

bersaing 

Meningkatkan kemampuan tim kerjanya untuk

menghadapi tantangan yang lebih besar. JPT Madya

Mendorong tim kerja untuk menetapkan target

melebihi yang pernah dicapai pihak lain.

4 Mendorong 

organisasi untuk 

menjadi unggul dan 

berprestasi tinggi

Mendorong terciptanya program unggulan yang

dapat diimplentasikan dalam rangka meningkatkan

kinerja organisasi di tingkat nasional JPT Utama
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8. Stakeholder Focus (Fokus Kepada Pemangku Kepentingan) 

Mengantisipasi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) dengan

merancang, mendoorng dan mendukung penyampaian hasil (produk dan jasa)

yang melabihi harapan.

Orang yang kompeten, memiliki keinginan untuk memperhatikan kebutuhan

pemangku kepentingan (stakeholders) dan berusaha mengantisipasi kebutuhan

pemangku kepentingan (stakeholders). Mereka mendorong organisasi untuk

melakukan lebih banyak dari yang diperlukan untuk memastikan pemangku

kepentingan (stakeholders) merasa puas.

Tingkat Kemahiran
Indikator Perilaku

Diusulkan 

untuk Posisi
Level Deskripsi 

1 Monitor dan evaluasi

kebutuhan pemangku

kepentingan

(stakeholders) 

Mengimplementasikan cara yang efektif untuk

memantau dan mengevaluasi masalah yang

dihadapi pemangku kepentingan (stakeholders) dan

mengantisipasi kebutuhan mereka.

Dalam bidang yang ada dibawah kendalinya,

mengembangkan atau menyesuaikan hasil kerja

utnuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan

(stakeholders).

Administrator

2 Mengembangkan

cara baru untuk

kepuasan pemangku

kepentingan

(stakeholders) 

Menunjukkan usaha yang maksimal untuk

memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan

(stakeholders) secar tepat waktu.

Mampu mengutarakan opini pribadi tentang

kebutuhan, masalah pemangku kepentingan

(stakeholders) serta bertindak sebagai penasehat

mereka.

Memiliki strategi yang berfokus pada pemenuhan

kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders).

JPT Pratama

JPT Madya

3 Mendorong dan

mengarahkan tim

kerja untuk

menggunakan

standar kualitas yang 

tinggi

Menjaga kualitas kerja yang dihasilkan organisasi

agar tetap dapat diterima dengan baik oleh

stakeholder.

Aktif mendorong dan mengarahkan orang lain untuk

patuh pada standar kualitas yang berlaku.

Menerapkan penggunaan standar kualitas kerja

tinggi dan sistem pengendalian serta pemberian

sanksi terhadap pelanggaran.

Berinisiatif untuk melakukan evaluasi sistem dan

aturan kerja yang ada.

Meneliti penyimpangan dan pelanggaran terhadap

aturan yang berlaku dan berusaha memperbaikinya.

JPT Madya

JPT Utama

4 Mengarahkan

pembakuan, 

pelembagaan dan

integrasi berbagai

standar kualitas

dalam organisasi

Memegang komitmen terhadap kualitas keseluruhan

dari hasil kerja yang diberikan oleh organisasi, serta

mempertahankan standar yang tinggi.

Menerapkan penggunaan standar kualitas kerja

tinggi dan sistem pengendalian serta pemberian

sanksi terhadap pelanggaran.

Mengembangkan sistem/prosedur, aturan kerja dan

pembakuannya dalam organisasi secara

keseluruhan.

JPT Utama
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9. Team Leadership (Kepemimpinan Tim) 

Memimpin orang lain untuk mencapai sasaran dan tujuan tim.

Orang-orang yang kompeten, secara efektif mempengaruhi kegiatan-kegiatan para

anggota tim untuk mencapai hasil. Mereka memperkuat kerja sama dan

mendorong proses yang baik dengan memanfaatkan talenta tim untuk mencapai

tujuan.

Tingkat Kemahiran

Indikator Perilaku

Diusulkan 

untuk Posisi
Level Deskripsi 

1 Memberikan tugas 

sesuai kemampuan 

anggota tim 

Memberikan tugas-tugas kepada anggota tim

sesuai kemampuannya. Administrator

Memberikan pengarahan dan mengambil

keputusan untuk anggota tim.

Mengontrol penggunaan waktu.

2 Memberdayakan 

anggota tim 

Memberikan contoh yang baik dalam hal kerja

keras
JPT Pratama

Menggunakan wewenang secara adil dan obyektif

Memastikan seluruh anggota tim memiliki informasi

yang tepat/diperlukan

3 Meningkatkan 

efektivitas tim 

Mengarahkan anggota tim sesuai dengan tujuan tim
JPT Madya

Mendorong anggota tim untuk berprestasi dan

bekerja lebih dari standar yang ditetapkan.

4 Konsisten dalam 

mengarahkan 

anggota tim 

Menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dan

mampu bersikap tegas jika diperlukan. JPT Utama

Memiliki pandangan optimis yang berdampak

terhadap semangat tim

Menunjukkan usaha-usaha pribadi yang diperlukan

dalam mengarahkan anggota secara efektif dan

konsisten
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10. Conflict Management (Pengelolaan Konflik) 

Menangani konflik diantara orang-orang dan menyelesaikan persoalan-persoalan

yang sensitif secara efektif.

Orang-orang yang kompeten, menunjukkan sikap terbuka dan menerima

perbedaan di atanra orang-prang. Mereka memperlakukan orang lain secara adil

dan dengan penuh sikap hormat.

Tingkat Kemahiran

Indikator Perilaku

Diusulkan 

untuk Posisi
Level Deskripsi 

1 Memahami 

persoalan 

Memahami persoalan dari semua perspektif
Administrator

Mengklarifikasi situasi konflik dengan cara

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber

2 Bertindak sebagai 

mediator 

Mempertimbangkan pendapat pihak-pihak yang

mengalami konflik.
JPT Pratama

Mengupayakan pencapaian kesepakatan dan

menghindari permasalahan personal

Menggunakan gaya komunikasi yang sesuai untuk

menyelesaikan konflik

3 Memberikan solusi Menyelesaikan konflik secara aktif dan cepat

sebelum berdampak negatif
JPT Madya

Memberikan beberapa alternatif solusi dengan

berbagai konsekuensinya

Mencapai persetujuan bersama dan tindakan yang

akan dilakukan.

Solusi yang dicapai berdasarkan fakta dan kondisi

4 Menyelesaikan akar 

permasalahan 

Menemukan ”hidden conflict”
JPT Utama

Memfasilitasi solusi terbaik yang dapat diterima

semua pihak

Mengantisipasi konflik yang mungkin timbul
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11. Managing Diversity (Mengelola Keberagaman)

Memahami, menerima dan peka terhadap perbedaan individu. Memperlakukan

orang secara setara, tanpa memandang jenis kelamin, suku bangsa, agama, asal

kelahiran, status atau posisi.

Menghormati toleransi kehidupan beragama, menjunjung tinggi perlindungan Hak

dan Kewajiban Asasi Manusia, menjaga persatuan dan kesatuan nasional atas

dasar prinsip pluralisme yang konstruktif.

Orang-orang yang kompeten, dapat bersikap obyektif, adil dan diplomatis. Mereka

mengangkat persoalan, berusaha memahami perspektif berbagai pihak, mencari

persamaan dan berusaha menemukan solusi yang memuaskan semua pihak.

Tingkat Kemahiran
Indikator Perilaku 

Diusulkan 

untuk Posisi
Level Deskripsi 

1 Menghargai orang Menghargai orang di lingkungannya tanpa

memandang jenis kelamin, ras, status, asal atau

perbedaan-perbedan lainnya.
Administrator

Terbuka, aktif belajar tentang perbedaan di antara

orang-orang di lingkungannya.

Mengevaluasi orang di lingkungannya atas dasar

prestasi yang obyektif, tidak bias atau subyektif

2 Memfasilitasi berbagai 

perspektif dalam 

mencari kesepakatan

Mempertimbangkan pendapat pihak-pihak yang

memiliki perspektif yang berbeda untuk mencari

persamaan dan berusaha menemukan solusi yang

memuaskan semua pihak.

JPT 

Paratama

Mendorong komunitas-komunitas di unit kerja

untuk berinteraksi secara informal dalam rangka

meningkatkan komunikasi dan kerjasama.

Menggunakan gaya komunikasi yang sesuai untuk

menyelesaikan perbedaan di antara individu di

dalam unit kerjanya dan dalam berhubungan

dengan stakeholder terkait dengan lingkup tugas

unit kerjanya.

Antisipatif, cepat menyelesaikan perbedaan

perbedaan yang dapat berdampak terhadap

kinerja di unitnya.

3 Peka terhadap 

kebijakan dan dampak 

yang dikeluarkan oleh 

unit kerjanya. 

Peka dalam merumuskan kebijakan dan

melakukan antisipasi atas dampaknya terhadap

pluralitas yang ada di masyarakat.
JPT Madya

Mencapai persetujuan bersama dan tindakan yang

akan dilakukan.

4 Menjadi teladan dalam 

mengelola 

keberagaman

Aktif mengantisipasi dan mencegah kemungkinan

terjadinya konflik yang diakibatkan keberagaman

dalam lingkup kewenangan yang dimilikinya.
JPT Utama

Menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari

dalam menjalankan toleransi kehidupan

beragama, perlindungan Hak dan Kewajiban Asasi

Manusia, menjaga persatuan dan kesatuan

nasional atas dasar prinsip pluralisme yang

konstruktif.
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• Merujuk
pada
Rencana
Kebutuhan
JPT yang
tersedia di
BKN

• Identifikasi
faktor
penting
yang
digunakan
dalam
menentukan
asal instansi
yang dibidik
dan proses
seleksi

Penjaringan
Kandidat JPT

Sumber Evaluasi Paska Evaluasi

• Menentukan
asal instansi
yang dibidik
dengan
mempertimb
angkan
bidang kerja,
wilayah
penempatan

• Menentukan
cara
merekrut/
mengundang
kandidat
(misalnya:
iklan di mas
media, surat
ke instansi
terkait,
program
referal)

• Menggunaka
n metode
assessment
yang tepat
untuk
mengevaluasi
kecocokan
dan kelayakan
kandidat
untuk menjadi
JPT

• Menempatkan kandidat
yang lolos evaluasi dalam
TALENT POOLING JPT
NASIONAL

• Mengkomunikasikan
kepada kandidat dan
institusi asal tentang hasil
evaluasi

• Memberi informasi kepada
kandidat dan institusi asal
tentang posisi JPT yang
lowong, mendorong
kandidat yang berminat
mengikuti Seleksi Terbuka

• Identifikasi Pengetahuan
dan Kompetensi Penting
yang diperlukan di masa
depan

• Memberi informasi kepada
LAN untuk pengembangan
kompetensi kandidat di
masa depan.

Menciptakan sistem informasi yang mendukung pengelolaan ASN - JPT dalam rangka
penempatan kandidat yang sesuai pada waktu yang diperlukan.

PENGELOLAAN DATA
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• Program 5 (lima) tahun akan meliput + 8.150 kandidat

• Program tahun 2015 akan meliput 1000 JPT.  

• Identifikasi Talent Pool JPT - Tahun 2015, dengan penjaringan

sebagai berikut:

 Prinsip kemanfaatan

Menjaring instansi yang memiliki kebutuhan untuk
mengisi JPT dan menawarkan untuk mengikuti program
Talent Pool JPT dalam proses assessment kompetensi
sebagai bagian dari mekanisme “Seleksi Terbuka”

 Dengan kuota 3-5 orang per posisi, maka program ini
dapat membantu program seleksi terbuka dalam rangka
menjaring kandidat JPT untuk 200-300 jabatan

Menggunakan data kepegawaian yang tersedia di BKN
dalam menyasar instansi yang diperkirakan memiliki
kebutuhan.

 Prinsip terbuka, transparant, nasional

Melakukan sosialisasi Program Talent Pool JPT

Mengundang K/L/Pemda secara nasional untuk
mengikuti program Talent Pool
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1. Talent Pooling dapat juga difokuskan pada jabatan critical
position saja. Critical position adalah JPT yang dinilai
strategis terhadap pencapaian visi, misi, dan strategi
pemerintahan jangka menengah/RPJMN (5 tahun), dalam
hal ini lebih fokus pada pencapaian Nawa Cita dan
strategi/ RPJMN. Namun JPT pada fungsi lainnya di setiap
K/L kiranya dapat tetap diakomodir dengan proporsional.

2. Lebih rinci dari strategi dimaksud, secara tahunan
tergambar dalam postur APBN-P 2015 sebagaimana budget
in brief terlampir. Dengan demikian proporsi yang lebih
besar diperuntukan bagi talent pada JPT yang bertugas
melaksanakan program unggulan, seperti Program
Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi Ekonomi Maritim
dan Kelautan, Pariwisata dan Pengembangan Kawasan
Industri. Namun program non-unggulan juga perlu
mendapat proporsi, misalnya pada sektor fiskal yang telah
dilakukan oleh Kemenkeu, dimana Ditjen Pajak dibebani
target pajak dan tax ratio yang tinggi, maka dari itu posisi
Dirjen Pajak saat ini diperoleh dari hasil seleksi terbuka JPT.

A l t e r n a t i f  1 :
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A l t e r n a t i f  2 :

1. Selain berdasarkan pendekatan strategi-fungsi di atas, metodologi
untuk memilih 1.000 (pilot project tahun 2015) atau 8.150
(populasi JPT), perlu diperhatikan keterwakilan wilayah
geografisnya, walaupun untuk JPT di K/L tingkat pusat tentu akan
lebih besar proporsinya karena formasi yang tersedia. Oleh
karena itu, saya menilai metodologi yang tepat adalah multi-stage
sampling, yaitu penggabungan antara metode stratifikasi (JPT
Utama, JPT Madya per fungsi) dengan clustering demografis-
geografis (jumlah formasi fungsi dan wilayah).

2. Untuk keperluan analisis kebutuhan JPT selama 5 tahun, evaluasi
gap jabatan/talent shortage ratio dan fleksibilitas pemenuhan
JPT, perlu dilakukan pengelompokan (clustering) JPT, misalnya
untuk Cluster Ekonomi Makro dan Fiskal, dapat JPT dapat diisi
oleh talent tidak hanya berasal dari Kemenkeu , namun dapat dari
lembaga terkait seperti Bappenas. Atau JPT cluster Pengelola
SDM Aparatur, dapat diisi dari BKN dan Kemenpan-RB.

3. Selain dari asal unit terakhir talent, kompetensi bidang dapat
dilihat dari rekam jejak talent pada bidang yang relevan. Namun,
sebagai “high flyers”, JPT tentunya lebih besar proporsi
kompetensi manajerial dibandingkan dengan kompetensi bidang.

4. Mungkin formulasi sederhana Talent Shortage Ratio (TSR)
adalah Jumlah Talent Poll / Jumlah Target Jabatan x 100%. Hasil
TSR tersebut, dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi
pelaksanaan talent pool. Dengan data talent yang lengkap,
memudahkan dalam melakukan analisis-analisis lebih mendalam
dan dapat dirumuskan strateginya, oleh karena itu pengelolaan
data (talent management information system/TMIS) menjadi
bagian yang memegang peranan penting.
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Instansi Jenis Kelamin

Potensi
Pengembangan/Pro
mosi Berdasarkan

Umur

Potensi Pengembangan/Promosi/Rotasi
Berdasarkan

T.M.T. Dalam Jabatan 

Umur
≤ 56

(dapat
diusulkan
mengikuti

seleksi
promosi)

Usia
≥ 57 

(tidak
direkome
ndasikan

mengikuti
seleksi

promosi)

≤ 2010

(wajib
/disulkan
mengikuti
re-seleksi
/rotasi)

2011-
Juni
2013 
(dapat

disulkan
mengikuti
rotasi/pro

mosi)

Tidak 
ada Info 

T.M.T. 
Jabatan

Juli
2013-
2015

(belum
dapat

disulkan
mengikuti
rotasi/pro

mosi)

Pusat

Pria 910 633 162 77 204 43 586

Wanita 214 138 54 20 70 6 118

Total 1124 771 216 97 274 49 704

Daerah

Pria 5195 4232 751 417 1237 432 3109

Wanita 539 457 63 47 125 51 316

Total 5734 4689 814 464 1362 483 3425

Jumlah Total 6858 5460 1030 561 1636 532 4129

Sumber: Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, BKN, 2015.
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Informasi lebih lengkap dapat didownload di website www.bkn.go.id

http://www.bkn.go.id/

