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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR  :         /OR/2021 

TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI 
KALIMANTAN BARAT 

 

Nama Jabatan   : Kepala Dinas Koperasi, Usaha 

  Kecil dan Menengah 
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi  

Urusan Pemerintah : Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 

 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan 
Barat dalam rangka merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, 

menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan 
kegiatan di bidang Bidang Perizinan dan 

Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan, 

Pemberdayaan Koperasi, Pemberdayaan Usaha 
Kecil dan Keseketariatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku agar tugas 

pokok dan fungsi Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Kalimantan Barat agar dapat 

terlaksana secara efisien dan efektif 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi 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/nilai-nilai yang 
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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 

multidimensi 
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.  
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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. 

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 

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 
public 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 



4 

 

objektif, netral, tidak 

memihak, tidak 
diskriminatif, 

transparan, tidak 

terpengaruh 

kepentingan 

pribadi/kelompok 

6. Pengembangan 

diri dan orang 
lain 

4 Menyusun program 

pengembangan 
jangka panjang 

dalam rangka 

mendorong 
manajemen 

pembelajaran 

4.1. Menyusun program 

pengembangan jangka 
panjang bersama-sama 

dengan bawahan, 

termasuk didalamnya 
penetapan tujuan, 

bimbingan, penugasan 

dan pengalaman 

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 

7. Mengelola 

perubahan 

4 Memimpin 

perubahan pada 
unit kerja 

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 
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8. Pengambilan 

keputusan 

4 Menyelesaikan 

masalah yang 
mengandung risiko 

tinggi, 

mengantisipasi 

dampak 
keputusan, 

membuat tindakan 

pengamanan; 
mitigasi risiko 

 

4.1. Menyusun dan/atau 

memutuskan konsep 
penyelesaian masalah 

yang melibatkan 

beberapa/seluruh fungsi 

dalam organisasi. 

4.2. Menghasilkan solusi dari 

berbagai masalah yang 

kompleks, terkait 
dengan bidang kerjanya 

yang berdampak pada 

pihak lain. 

4.3. Membuat keputusan 

dan mengantisipasi 

dampak keputusannya 
serta menyiapkan 

tindakan 

penanganannya (mitigasi 

risiko) 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 4 Mendayagunakan 

perbedaan secara 
konstruktif dan 

kreatif untuk 

meningkatkan 

efektifitas 
Organisasi 

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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C. Teknis 

10. Advokasi 

Kebijakan 
bidang 

Koperasi,Usaha 

Kecil dan 

Menengah 

4 Mampu 

mengembangkan  
strategi advokasi 

bidang koperasi 

dan UKM yang 
tepat sesuai 

kondisi 
 

 

4.1. Mampu mengevaluasi 

teknik, metode strategi  
advokasi yang ada saat 

ini menganalisis 

kelemahan dan 
kekurangan serta 

mengembangkan 

berbagai teknik, metode 
strategi advokasi yang 

lebih efektif dan efisien 

dari berbagai kondisi 
stakeholder. 

4.2. Mampu  

mengembangkan 

norma, standar, 
kriteria, pedoman, 

petunjuk teknis strategi 

komunikasi dan 
pelaksanaan advokasi 

yang efektif serta 

monitoring dan evaluasi 
advokasi kebijakan 

bidang koperasi dan 

UKM. 
4.3. Memampukan 

stakeholder untuk 

mengembangkan 

starategi advokasi 
bidang koperasidan 

UKM yang tepat 

untukuntuk diri 
mereka sendiri, 

mengidentifikasi 

hambatan dilingkungan 
mereka sendiri dalam 

penerapan kebijakan, 

serta mengidentifikasi 
menemukan akses ke 

sumber daya yang 

dibutuhkan untuk 
menerapkan kebijakan 

bidang koperasi dan 

UKM. 

11. Analisis 
kelayakan Izin 

Koperasi 

4 Mampu 
mengembangkan 

perangkat norma 

standar prsedur 
dan mengevaluasi 

proses perijinan 

koperasi. 
 

 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi proses 

perijinan koperasi yang 

ada saat inipada tingkat 
instansi, menemu 

kenali kelebihan dan 

kekeurangan, 
melakukan 

pengembangan atau 

perbaikan cara kerja 
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proses perijinan 

pendirian koperasi 
menjadi lebih 

effektif/effisien. 

4.2. Mampu  menyusun 

pedoman petunjuk 
teknis, standar dan 

prosedur proses 

perijinan koperasi di 
tingkat instansi. 

4.3. Mampu meyakinkan 

dan mampu 
memperoleh dukungan 

dari stakeholder terkait 

pedoman petunjuk 
teknis, standart dan 

prosedur proses 

perijinan koperasi. 

12. Penilaian 

Koperasi 

4 Mampu 
mengevaluasi,  

menyusun 

perangkat norma 
standar prosedur 

sistem/proses 

penilaian 
kesehatan 

koperasi.  

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi sistem/proses 

penilaian kesehatan 

koperasi (permodalan, 
kualitas, aktiva 

produktif;  manajemen; 

efisiensi; likuiditas; 
kemandirian dan 

pertumbuhan koperasi), 

menemu kenali 

kelebihan dan 
kekurangan melakukan 

pengembangan atau 

perbaikan cara kerja 
proses penilaian 

kesehatan koperasi 

menjadi lebih 
effektif/effisien. 

4.2. Mampu  menyusun 

pedoman petunjuk 
teknis, standar dan 

prosedur  

sistem/proses penilaian 
kesehatan koperasi.  

4.3. Mampu meyakinkan 

dan mampu 

memperoleh dukungan 
dari stakeholder terkait 

sistem/prosedur 

penilaian kesehatan 
koperasi.  

13. Pengawasan 

dan 
Pemeriksaan 

Koperasi 

4 Mampu 

mengevaluasi dan 
menyusun norma, 

standar, prosedur, 

pedoman dan 

4.1. Mampu melakukan 

evaluasi sistem/proses 
pemeriksaan terhadap 

penghimpunan dana, 

penyaluran dana; dan 
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petunjuk teknis 

dan 
mengkoordinasikan 

proses pengawasan 

pemeriksaan 

koperasi.  

 

 

keseimbangan dana 

dan kinerja keuangan 
koperasi yang ada saat 

ini, menemu kenali 

kelebihan dan 

kekurangan melakukan 
pengembangan atau 

perbaikan proses 

pengawasan dan 
pemeriksaan menjadi 

lebih effektif/effisien. 

4.2. Mampu  menyusun dan 
mengembangan 

pedoman petunjuk 

teknis sistem/proses 
pengawasan dan 

pemeriksaan koperasi.  

4.3. Mampu 

mengkoordinasikan, 
meyakinkan dan 

mampu memperoleh 

dukungan dari 
stakeholder terkait 

sistem/proses 

pengawasan dan 
pemeriksaan koperasi.  

14. Pemberdayaan 

dan 

Pengembangan 

UKM  

4 Mampu 

mengevaluasi 

menyusun norma, 
standar, prosedur, 

pedoman dan 

petunjuk teknis 
strategi 

pemberdayaan dan 

pengembangan 
UKM.  

4.1. Mampu mengevaluasi 

strategi pengembangan 

UKM yang ada, 
menemu kenali 

kelebihan dan 

kekurangan, 
melakukan 

pengembangan atau 

perbaikan strategi 
pemberdayaan dan 

pengembangan Usaha 

Mikro.  
4.2. Mampu menyusun 

mengembangkan 

norma, standar, 
prosedur, pedoman dan 

petujuk teknis strategi 

pemberdayaan dan 

pengembangan UKM. 
4.3. Mampu 

mgkoordinasikan, 

meyakinkan dan 
mampu memperoleh 

dukungan dari 

stakeholder terkait 
strategi pemberdayaan 

dan pengembangan 

UKM. 
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15. Advokasi 

Kebijakan 

Otonomi 

Daerah 

 

4 Mampu 

mengembangkan 

startegi advokasi 

kebijakan otonomi 

daerah yang tepat 

sesuai kondisi. 

 
 

 

 
 

 

4.1 Mengevaluasi strategi 

advokasi yang ada saat 
ini, menganalisis 

kekuatan dan 

kekurangan berbagai 

metode yang dijalankan 
dengan kelompok 

sasaran yang berbeda. 

4.2 Mengembangkan norma 
standar, prosedur, 

kriteria, pedoman, 

dan/atau petunjuk 
teknis strategi advokasi 

kebijakan otonomi 

daerah. 
4.3 Meningkatkan 

kapasitas pemangku 

kepentingan untuk 

mengembangkan 
strategi advokasi yang 

dapat dijalankan oleh 

mereka sendiri dalam 
menerapkan kebijakan 

otonomi daerah. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya terhadap 
jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1. Jenjang S-1/D-IV 

2. Bidang 

Ilmu 

Teknik Industri/Manajemen Bisnis/ Pendidikan 

Tata Niaga/Ilmu Ekonomi/Ilmu Bisnis 

B. Pelatihan 

 

 

1.Manajeri

al 

Pelatihan 

Kepemimpinan 

Pratama 

 √  

2.Teknis - Diklat Teknis 

Perkoperasian 

dan Usaha 
Kecil 

Menengah 

 √  

3.Fungsion

al 

-    

C. Pengalaman kerja 
1. Memiliki 

pengalaman 

Jabatan dalam 
bidang 

perkoperasian, 

usaha kecil dan 
menengah 

secara 

√   
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kumulatif 

paling kurang 
selama 5 (lima) 

tahun 

 2. Sedang atau 

pernah 
menduduki 

jabatan 

administrator 
atau JF jenjang 

ahli madya 

paling singkat 

2 (dua) tahun 

√   

D. Pangkat Pembina Tingkat I / (IV/b) 

E. Indikator kinerja jabatan - Persentase pertumbuhan dan pendapatan 

koperasi. 

- Persentase kenaikan penjualan usaha mikra 

yang difasilitasi pembinaan dan pemasaran. 

                      

 
                      GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 

 
 

 

                             SUTARMIDJI 
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Nama Jabatan : Sekretaris 

Kelompok Jabatan : Administrasi 

Urusan Pemerintahan : SDM Aparatur, Perencanaan, Keuangan, BMN/D 

 

JABATAN ADMINISTRATOR 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Memimpin pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, 
monitoring dan evaluasi, administrasi 
kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan 
aset, serta bertanggung jawab memimpin 
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan 
administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 3 Mampu memastikan, 
menanamkan 
keyakinan bersama 
agar anggota yang 
dipimpin bertindak 
sesuai nilai, norma, dan 
etika organisasi, dalam 
lingkup formal 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

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

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

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

2. Kerjasama 3 Efektif membangun tim 
kerja untuk 
peningkatan kinerja 

3.1 
 
 
 

Melihat kekuatan/ 
kelemahan anggota 
tim, membentuk tim 
yang tepat, 
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organisasi  
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

3
3 

mengantisipasi 
kemungkinan 
hambatan, dan 
mencari solusi yang 
Optimal;  

 

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; 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/dokum
en/ proposal yang 
kompleks; Membuat 
surat resmi yang 
sistematis dan tidak 
menimbulkan 
pemahaman yang 
berbeda; membuat 
proposal yangrinci dan 
lengkap; 
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4. Orientasi pada 
Hasil 

3 Menetapkan target 
kerja yang menantang 
bagi unit kerja, 
memberi apresiasi dan 
teguran untuk 
mendorong kinerja 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

Menetapkan target 
kinerja unit yang 
lebih tinggi dari 
target yang 
ditetapkan 
organisasi; 
 
Memberikan 
apresiasi dan 
teguran untuk 
mendorong 
pencapaian hasil 
unit kerjanya; 
 
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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

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. 

7. Mengelola 
Perubahan 

3 Membantu orang lain 
mengikuti perubahan, 
mengantisipasi 
perubahan secara 
tepat 

3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
3.3 
 
 

Membantu orang lain 
dalam melakukan 
perubahan; 
 
Menyesuaikan 
prioritas kerja secara 
berulang-ulang jika 
diperlukan; 
 
Mengantisipasi 
perubahan yang 
dibutuhkan oleh unit 
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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 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

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. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 3 Mempromosikan, 
engembangkan sikap 
toleransi dan persatuan 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

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 kesalah-
pahaman yang 
diakibatkan adanya 
keragaman budaya 
yang ada; 
 
Menjadi mediator untuk 
menyelesaikan konflik 
atau mengurangi 
dampak negatif dari 
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 konflik atau potensi 
konflik 

C. Teknis 

10. Manajemen SDM 3 Mampu menyusun dan 
membimbing penyusunan 
dan pelaksanaan tahapan 
manajemen SDM 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

Mampu menyusun 
instrumen dan atau 
pelaksanaan tahapan 
dalam manajemen SDM 
(perencanaan 
kebutuhan, rekruitmen, 
analisis jabatan, analisis 
beban kerja, evaluasi 
jabatan, perencanaan 
kinerja, standar 
kompetensi, 
perencanaan 
pengembangan 
kompetensi, 
pemeringkatan 
jabatan/job grading); 
 
Mampu 
penyelenggaaran 
penyusunan dan 
perencanaan kebutuhan, 
rekruitmen, analisis 
jabatan, analisis beban 
kerja, evaluasi jabatan, 
perencanaan kinerja, 
standar kompetensi, 
perencanaan 
pengembangan 
kompetensi, 
pemeringkatan 
jabatan/job grading); 
 
Mampu memberikan 
bimbingan pegawai lain 
dilingkup organiasi dalam 
penyelenggaraan 
administrasi, penyusunan 
tahapan manajemen ASN 
serta sistem informasi 
manajamen ASN 

11. Pengelolaan 
BMN/D 

3 Mampu 
menyelenggarakan 
membimbing 
pelaksanaan pengelolaan 
barang milik 
negara/daerah 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 

Mampu menganalisa 
dan memverifikasi 
kebenaran isi dokumen 
pengelolaan BMN/D 
sesuai dengan pedoman 
yang berlaku; 
 
Mampu mendesain/ 
merancang instrumen 
identifikasi, 
pengumpulan, 
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3.3 
 
 
 

 

pengolahan, penyajian 
pengelolaan barang milik 
negara/daerah; 
 
Mampu 
mensosialisasikan  dan 
memberikan bimbingan, 
coaching mentoring 
kepada pegawai 
dilingkungannya dalam 
mengelola barang milik 
negara/daerah akuntabel 
dan transparan. 

12. Pengelolaan 
Keuangan 

3 Mampu menyelengga-
rakan membimbing 
pelaksanaan kebijakan 
pengelolaan keuangan 
daerah 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mampu mendesain / 
merancang instrumen 
identifikasi, 
pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
penyusunan rancangan 
APBD, penetapan 
APBD, pelaksanaan 
APBD, perubahan 
APBD, pengelolaan kas, 
penatausahaan 
keuangan daerah, 
akuntansi keuangan 
daerah,  
pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD 
dalam pengelolaan 
keuangan daerah; 
 
Mampu 
mensosialisasikan  
penyusunan rancangan 
APBD, penetapan 
APBD, pelaksanaan 
APBD, perubahan 
APBD, pengelolaan kas, 
penatausahaan 
keuangan daerah, 
akuntansi keuangan 
daerah,  
pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD dan 
memberikan bimbingan, 
choaching mentoring 
kepada pegawai 
dilingkungannya dalam 
melaksanakan 
penyusunan rancangan 
APBD, penetapan 
APBD, pelaksanaan 
APBD, perubahan 
APBD, pengelolaan kas, 
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3.3 
 
 
 

 

penatausahaan 
keuangan daerah, 
akuntansi keuangan 
daerah,  
pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD 
pengelolaan keuangan 
daerah; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis 
operasional yang timbul 
dan mengambil 
keputusan dalam 
pelaksanaan penyusunan 
rancangan APBD, 
penetapan APBD, 
pelaksanaan APBD, 
perubahan APBD, 
pengelolaan kas, 
penatausahaan 
keuangan daerah, 
akuntansi keuangan 
daerah,  
pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD 
pengelolaan keuangan 
daerah. 

13. Penyusunan IKU 3 Menyusun IKU 3.1 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

Mampu menganalisis 
usulan IKU dan 
menyusun daftar awal 
IKU yang mungkin 
digunakan;  
 
Mampu menurunkan 
sasaran strategis, 
kriteria dan kunci 
keberhasilan menjadi 
IKU;  
 
Mampu menilai 
kewajaran sasaran dan 
target yang ada di dalam 
IKU;  

14. Penyusunan 
Rencana Kerja 
dan Anggaran  

3 Menyusun RKA 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 

Mampu melakukan 
analisis / penilaian 
standar kewajaran atas 
beban kerja dan biaya 
yang digunakan untuk 
melaksanakan suatu 
kegiatan;  
 
Mampu memetakan 
aktivitas kritis yang 
memerlukan prioritas 
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3.3 
 
 
 

anggaran;  
 
Mampu memetakan 
strategi pengelolaan 
anggaran serta kerangka 
acuan kerja;  

15. Penyusunan 
Rencana Strategis 

3 Mampu menyusun 
rencana strategis 

3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

Mampu menganalisis 
kondisi lingkungan 
strategis internal dan 
eksternal organiasi;  
 
Mampu memetakan 
kekuatan, kelemahan, 
peluang dan tantangan 
organisasi;  
 
Mampu menghitung 
besaran rating dan bobot 
komponen internal dan 
eksternal; 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya terhadap 
jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 )/ D - IV 

2.Bidang Ilmu 
Ilmu Pemerintahan/Administrasi Negara/Ilmu 
Sosial/Imu Ekonomi 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan 
Kepemimpinan 
Administrator 

  
  

 

2.Teknis - Diklat Administrasi 
Kepegawaian 

    

 - Diklat Manajemen 
Tata Naskah Dinas 

    

 - Diklat Manajemen 
Kearsipan 

    

 - Diklat SAKIP     

 - Diklat Teknis 
Analisa Jabatan 

    

 - Diklat Penyusunan 
Renstra/Renja 
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 - Diklat Pengelolaan 
Keuangan 

   
 

 - Diklat Pengelolaan 
BMN/D 

   
 

- Diklat Manajemen 
Pelayanan Prima 

    

3.Fungsional 
Diklat Fungsional 
Analis Kepegawaian 
Keahlian 

    

Diklat Fungsional 
Keuangan Pusat dan 
Daerah Keahlian 

    

Diklat Fungsional 
Analis Kebijakan 
Keahlian 

    

C. Pengalaman kerja memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling 
singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional 
setingkat dengan jabatam pengawas sesuai dengan 
bidang tugas jabatan yang akan diduduki. 

D. Pangkat Penata Tingkat I  (III/d) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Aparatur di Lingkungan Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalbar 

- Kualitas Pengelolaan Keuangan di lingkungan 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Provinsi Kalbar 

- Kualitas Pengelolaan BMN/D di lingkungan Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 
Kalbar 

- Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja di 
lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah Provinsi Kalbar 
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Nama Jabatan   : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR 

Kelompok Jabatan  : Pengawas 

Urusan Pemerintah : SDM Aparatur 

 

JABATAN PENGAWAS 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum 

dan Aparatur, mengumpulkan, mengolah dan 
menyiapkan bahan merumuskan kebijakan 

administrasi kepegawaian, organisasi dan tata 

laksana serta urusan umum sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi 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 bertin 

dak 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 konsis 
ten dalam setiap 

situasi, pada unit 

kerja terkecil/kelom 
pok kerjanya; 

 

2.3 Memberikan informa 
si yang dapat diper 

caya sesuai dengan 

etika organisasi. 

2. Kerjasama 2 Menumbuhkan tim ker 
ja yang partisipatif dan 

efektif 

2.1 Membantu orang 
lain dalam menyele 

saikan tugas-tugas 

mereka untuk men 

dukung sasaran tim; 
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2.2 Berbagi informasi 
yang relevan atau 

bermanfaat pada 

anggota tim; memper 

timbangkan masuk 
an dan keahlian 

anggota dalam tim/ 

kelompok kerja serta 
bersedia untuk bela 

jar dari orang lain; 

2.3 Membangun komit 
men yang tinggi 

untuk menyelesai 

kan tugas tim. 

3. Komunikasi 2 Aktif menjalankan komu 
nikasi secara formal dan 

informal; Bersedia men 

dengarkan orang lain, 
menginterpretasikan pe 

san dengan respon yang 

sesuai, mampu menyu 
sun materi presentasi, 

pidato, naskah, laporan, 

dll 

2.1 Menggunakan gaya 
komunikasi informal 

untuk meningkatkan 

hubungan profe 
sional; 

 

2.2 Mendengarkan pihak 
lain secara aktif; 

menangkap dan 

menginterpretasikan 
pesan - pesan dari 

orang lain, serta 

memberikan respon 

yang sesuai; 
 

2.3 Membuat materi pre 

sentasi, pidato, draft 
naskah, laporan dll 

sesuai arahan pim 

pinan 

4. Orientasi pada 

hasil 
2 Berupaya meningkatkan 

hasil kerja pribadi yang 

lebih tinggi dari standar 

yang ditetapkan, menca 
ri, mencoba metode 

alternatif untuk pening 

katan kinerja 

 

2.1 Menetapkan dan ber 

upaya mencapai 

standar kerja pribadi 

yang lebih tinggi dari 
standar kerja yang 

ditetapkan organi 

sasi; 
 

2.2 Mencari, mencoba 

metode kerja alter 
natif untuk mening 

katkan hasil kerja 

nya; 
 

2.3 Memberi contoh 

kepada orang-orang 

di unit kerjanya 
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untuk mencoba 
menerapkan metode 

kerja yang lebih 

efektif yang sudah 

dilakukannya. 

5. Pelayanan publik 2 Mampu mensupervisi/ 

mengawasi / menyelia 

dan menjelaskan proses 
pelaksanaan tugas-tu  

gas pemerintahan / 

pelayanan publik secara 

transparan 

2.1 Menunjukan sikap 

yakin dalam menger 

jakan tugas-tugas 
pemerintahan / pela 

yanan publik, mam 

pu menyelia dan 
menjelas kan secara 

obyektif bila ada 

yang mempertanya 

kan kebijakan yang 
diambil; 

 

2.2 Secara aktif mencari 
informasi untuk me 

ngenali kebutuhan 

pemangku kepenting 
an agar dapat men 

jalankan pelaksana 

an tugas pemerintah 
an, pembangunan 

dan pelayanan 

publik secara cepat 

dan tanggap; 
 

2.3 Mampu mengenali 

dan memanfaatkan 
kebiasaan, tata cara, 

situasi tertentu 

sehingga apa yang 
disampaikan menja 

di perhatian pemang 

ku kepentingan 
dalam hal penye 

lesaian tugas-tugas 

pemerintahan, pem 

bangunan dan pela 

yanan publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 

lain 

2 Meningkatkan kemam 

puan bawahan dengan 
memberi kan contoh 

dan penjelasan cara 

melaksanakan suatu 

pekerjaan 

2.1 Meningkatkan ke 

mampuan bawahan 
deng an memberikan 

contoh, instruksi, 

penjelasan dan pe 
tunjuk praktis yang 

jelas kepada bawah 

an dalam menyelesai 

kan suatu pekerja 
an; 
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2.2 Membantu bawahan 
untuk mempelajari 

proses, program 

atau system baru; 

 
2.3 Menggunakan meto 

de lain untuk meya 

kinkan bahwa orang 
lain telah memahami 

penjelasan atau 

pengarahan. 

7. Mengelola 

perubahan 
2 Proaktif beradaptasi 

mengikuti perubahan 

2.1 Menyesuaikan cara 

kerja lama dengan 

menerapkan metode 

/proses baru selaras 
dengan ketentuan 

yang berlaku tanpa 

arahan orang lain; 
 

2.2 Mengembangkan ke 

mampuan diri untuk 
menghadapi peru 

bahan; 

 
2.3 Cepat dan tanggap 

dalam menerima 

perubahan. 

8. Pengambilan 

keputusan 

2 Menganalisis masalah 

secara mendalam 

2.1 Melakukan analisis 
secara mendalam ter 

hadap informasi 

yang tersedia dalam 
upaya mencari 

solusi. 

 
2.2 Mempertimbangkan 

berbagai alternatif 

yang ada sebelum 

membuat kesim 
pulan; 

 

2.3 Membuat keputusan 
operasional berdasar 

kan kesimpulan dari 

berbagai sumber 
infor masi sesuai 

dengan pedoman 

yang ada. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 2 Aktif mengembangkan 

sikap saling menghar 

gai, menekankan persa 

2.1 Menampilkan sikap 

dan perilaku yang pe 

duli akan nilai-nilai 
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maan dan persatuan keberagaman dan 
menghargai perbeda 

an; 

 

2.2 Membangun hubung 
an baik antar indivi 

du dalam organisasi, 

mitra kerja, pemang 
ku kepentingan; 

 

2.3 Bersikap tenang, 
mampu mengendali 

kan emosi, kemarah 

an dan frustasi 
dalam menghadapi 

perten tangan yang 

ditimbulkan oleh per 

bedaan latar bela 
kang, agama/keper 

cayaan, suku, 

jender, sosial ekono 
mi, preferensi politik 

di lingkungan unit 

kerjanya. 

C. Teknis 

10. Manajemen 

SDM 

2 Mampu menyelenggara 

kan administrasi mana 

jemen SDM sesuai 
pedoman, petunjuk 

teknis 

2.1 Mampu menyeleng 

garakan administra 

si pengelolaan SDM, 

(perencanaan kebu 

tuhan, rekruitmen, 

penempatan, mutasi 

dan promosi, pe 

ngembangan karier 

dan kompetensi, ma 

najemen kinerja, re 

munerasi, pengharga 

an dan disiplin, 

kepangkatan, pem 

berhentiaan dan pe 

mensiunan, hak dan 

kewajiban  sesuai pe 

doman dan petun 

juk teknis; 

 

2.2 Mampu membim 

bing rekan sekerja 

dalam unit organi 

sasi dalam menye 
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lengarakan dan pe 

mecahan masalah 

operasional adminis 

trasi pengelolaan 

SDM; 

 
2.3 Mampu mengoperasi 

kan sistem informasi 

manajemen ASN di 

lingkup unit kerja 

nya yang terinte 

grasi. 

11. Manajemen 

Kearsipan 

2 Melaksanakan 

pengelolaan arsip 

2.1 Mampu mengolah, 

memilah dan menem 

patkan arsip ber 

dasarkan tingkat 

kepentingan; 

 

2.2 Mampu melakukan 

perawatan dan peme 

liharaan arsip secara 

berkala sesuai de 

ngan petunjuk tek 

nis pengarsipan; 

 

2.3 Mampu menjelaskan 

secara lengkap, rinci 

dan jelas pengelola 

an arsip kepada 

stake holder terkait. 

12. Standar 

Operasional 
Prosedur (SOP) 

2 Menyusun SOP sesuai 

dengan pedoman 

2.1 Mengidentifikasi ke 

butuhan SOP dalam 
rangka pelaksanaan 

pekerjaan; 

 
2.2 Mampu mengurai 

kan isi dan bagan 

alir pekerjaan yang 

baku; 
 

 

2.3 Menterjemahkan ke 
butuhan aktivitas 

pekerjaan kedalam 

bagan alir dan 
proses pekerjaan; 

 

2.4 Mengecek kesesuai 
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an pelaksanaan tu 
gas dengan SOP; 

 

2.5 Melakukan pencatat 

an ketidaksesuaian 
pelaksanaan proses 

operasi pekerjaan; 

13. Manajemen 
Hubungan Antar 

Lembaga 

2 Melaksanakan hubung 
an antar lembaga 

2.1 Mengidentifikasi unit 

organisasi maupun 

lembaga di luar 

organisasi yang 

memiliki keterkaitan 

kerja, mengumpul 

dan mengolah data 

pemberian layanan 

informasi (konten 

media, press release, 

berita, ceramah, 

pidato, presentasi, 

design) baik internal 

dan ekternal untuk 

pencapaian tujuan 

bersama yang saling 

menguntungkan; 

 

2.2 Mampu menganali 

sis dan menyajikan 

laya nan informasi 

berupa konten me 

dia, press release, 

berita, ceramah, 

pidato, presentasi, 

design dan informasi 

lainnya dalam rang 

ka menjaga dan 

meningkatkan citra 

organisasi agar ter 

capai tujuan ber 

sama yang saling 

menguntungkan; 

 
2.3 Mampu merancang 

tata letak (lay out) 

ruang konferensi 

pers, persepsi pers, 

seminar, lokakarya, 

rapat kerja, pameran 
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atau kegiatan se 

jenis, open house; 

 
2.4 Mampu melakukan 

kerja sama strategis 

dalam rangka men 

capai tujuan ber 

sama; 

 
2.5 Mampu melakukan 

pendampingan terha 

dap pimpinan,  me 

ngelola acara, mela 

kukan peliputan 

untuk kelancaran 

hubungan antar 

lembaga. 

 

2.6 Mampu menjelaskan 

secara lengkap, rinci 

dan jelas perihal hu 

bungan antar lemba 

ga kepada masya 

rakat dan stake 

holder. 

14. Manajemen Tata 
Usaha 

 

2 Melaksanakan pengelo 
laan ketatausahaan unit 

organisasi 

2.1 Mampu menyusun 

rencana operasional 

pengelolaan adminis 

trasi ketatausahaan 

di lingkungan organi 

sasinya; 

 

2.2 Mampu menghim 

pun, mencatat, me 

ngelola, mengganda 

kan, mengirim, dan 

menyimpan keterang 

an - keterangan yang 

diperlukan dalam 

rangka pemberian 

layanan administra 

tif unit organisasi; 

 
2.3 Mampu melakukan 

korespondensi da 

lam rangka mendu 
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kung kelancaran 

administrasi unit 

organisasi; 

 
2.4 Mampu memberikan 

layanan tata naskah 

dinas kepada pega 

wai di lingkungan 

unit organisasi; 

 
2.5 Mampu menjelaskan 

secara lengkap, rinci 

dan jelas perihal tek 

nis pengelolaan ke 

tatausahaan unit 

organi sasi kepada 

stake holder terkait. 

15. Analisis Jabatan 2 Mampu melakukan 
analisis jabatan sesuai 

dengan pedoman, prose 

dur dan petunjuk teknis 

2.1 Mampu mengumpul 

kan informasi jabat 

an dengan berbagai 

metode pengumpul 

an yang tepat ka 

rakteristik jabatan; 

 

2.2 Mampu mengolah, 

menganalisis serta 

merumuskan infor 

masi jabatan (peta 

jabatan, uraian 

jabatan dan persya 

ratan jabatan) sesuai 

kaidah analisis jabat 

an (nama jabatan, 

kode jabatan, ihtisar 

jabatan, uraian tu 

gas, bahan kerja, 

hasil kerja, perang 

kat kerja, wewenang, 

tanggung jawab, hu  

bungan kerja, kondi 

si lingkungan kerja, 

persyaratan jabatan; 

 
2.3 Mampu menyajikan 

berbagai bentuk in 

formasi jabatan un 



10 
 

tuk keperluan kepe 

gawaian, kelembaga 

an, ketatalak sanaan 

dan pengawasan. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang S-1 / D IV 

2.Bidang Ilmu Ilmu Administrasi Negara 

B. Pelatihan 1.Manajerial Diklat 

Kepemimpinan 

Pengawas 

 

  

 

2.Teknis - Diklat 
Administrasi 

Kepegawaian 

    

 - Diklat Teknis 
Penyusunan Tata 

Naskah Dinas 

    

 - Diklat Teknis 

Penyusunan 

Analisis Jabatan 

    

 - Diklat Teknis 

Penyusunan 

Formasi 

    

 - Diklat Teknis 

Penyusunan SOP 

    

 - Diklat Manajemen 

Pelayanan Publik 

    

 - Diklat Manajemen 

Pelayanan Prima 

    

3.Fungsional -    

C. Pengalaman 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 

D. Pangkat Penata Muda Tingkat I  (III/b) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Kalbar. 
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Nama Jabatan : ANALIS JABATAN 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan :  

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam 

rangka penyusunan rekomendasi di bidang 
kebutuhan jabatan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku  agar dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 

sesuai nilai, norma, 
etika organisasi dalam 

kapasitas pribadi 

1.1 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 

 
1.3 

Bertingkah laku sesuai 

dengan perkataan; ber 
kata sesuai dengan 

fakta; 

 
Melaksanakan peratur 

an, kode etik orga 

nisasi dalam ling 
kungan kerja sehari-

hari, pada tataran 

individu/pribadi;  

 
Tidak menjanjikan/ 

mem berikan sesuatu 

yang bertentangan 
dengan aturan organi 

sasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 
kelompok  kerja 

 

1.1 
 

 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

Berpartisipasi sebagai 
anggota tim yang baik, 

melakukan tugas / 

bagiannya, dan men 

dukung keputusan 
tim; 

 

Mendengarkan dan 
menghargai masukan 

dari orang lain dan 

memberikan usulan-
usulan bagi kepen 
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1.3 

 

 

tingan tim; 
 

Mampu menjalin inte 

raksi sosial untuk 

penyelesaian tugas 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 

masi dengan jelas, 

lengkap, pemahaman 
yang sama 

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.2 
 

 

 
 

3.3 

 
 

 

Menyampaikan infor 

masi (data), pikiran 

atau pendapat dengan 
jelas, singkat dan tepat 

dengan menggunakan 

cara / media yang 
sesuai dan  mengikuti 

alur yang logis; 

 

Memastikan pemaham 
an yang sama atas 

instruksi yang di 

terima/diberikan; 
 

Mampu melaksanakan 

kegiatan surat menyu 
rat sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 

Hasil 

1 Bertanggung jawab 

untuk memenuhi stan 
dar kerja 

 

1.1 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

 
1.3 

 

 

 
 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas dapat 
diandalkan; 

 

Bekerja dengan teliti 
dan hati-hati guna 

meminimalkan kesalah 

an dengan mengacu 
pada standar kualitas 

(SOP); 

 
Bersedia menerima 

masukan, mengikuti 

con toh cara bekerja 

yang lebih efektif, 
efisien di lingkungan 

kerjanya 

5. Pelayanan 
Publik 

1 Menjalankan tugas  
mengikuti standar  

pelayanan. 

 

1.1 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
1.2 

Mampu mengerjakan 
tugas-tugas dengan me 

ngikuti standar pela 

yanan yang objektif, 
netral, tidak memihak, 

tidak diskriminatif, 

transparan dan tidak 

terpengaruh kepen 
tingan pribadi/kelom 

pok/ partai politik; 

 
Melayani kebutuhan, 
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1.3 
 

 

 
 

permintaan dan keluh 
an pemangku kepen 

tingan; 

 

Menyelesaikan masa 
lah dengan tepat tanpa 

bersikap membela diri 

dalam kapasitas seba 
gai pelaksana pelayan 

an publik. 

6. Pengembangan 
diri dan orang 

lain 

1 Pengembangan diri 
 

1.1 
 

 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

 
1.3 

 

 

 
 

Mengidentifikasi kebu 
tuhan pengembangan 

diri dan menyeleksi 

sumber serta meto 

dologi pembelajaran 
yang diperlukan; 

 

Menunjukkan usaha 
mandiri untuk mempe 

lajari keterampilan 

atau kemampuan baru 
dari berbagai media 

pembela jaran; 

 
Berupaya meningkat 

kan diri dengan belajar 

dari orang-orang lain 

yang berwawasan luas 

di dalam organisasi. 

7. Mengelola 

Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 

dengan arahan 
 

1.1 

 
 

 

 
 

 

1.2 

 
 

 

1.3 
 

 

Sadar mengenai peru 

bahan yang terjadi di 
organisasi dan berusa 

ha menyesuaikan diri 

dengan perubahan 
tersebut; 

 

Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 
petunjuk/pedoman; 

 

Menyesuaikan cara 
kerja lama dengan 

menerapkan metode/ 

proses baru dengan 

bimbingan orang lain. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 

masi untuk bertindak 

sesuai kewenangan 
 

1.1 

 

 
 

 

 
1.2 

Mengumpulkan dan 

mempertimbangkan in 

formasi yang dibutuh 
kan dalam mencari 

solusi; 

 
Mengenali situasi / 
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1.3 
 

 

 
 

pilihan yang tepat 
untuk bertindak sesu 

ai kewenangan; 

 

 Mempertimbangkan ke 
mungkinan solusi yang 

dapat diterapkan da 

lam pekerjaan rutin 
berdasarkan kebijakan 

dan prosedur yang 

telah ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 

menerima kemaje 

mukan 

1.1 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

1.3 

 

Mampu memahami, 

menerima, peka ter 

hadap perbedaan indi 
vidu/ kelompok masya 

rakat; 

 
Terbuka, ingin belajar 

tentang perbedaan/ 

kemajemukan masya 
rakat; 

 

Mampu bekerja 

bersama dengan 
individu yang berbeda 

latar belakang dengan-

nya 

C. Teknis 

10. Analisisis 

Jabatan 

1 Memahami  teknik dan 

metode analisis jabat 

an dan penggunaanya 
 

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

 

 
1.3 

Memahami terminologi 

analisis jabatan, tek 

nik dan metode pe 
ngumpulan dan pengo 

lahan informasi dalam 

proses analisis jabat 
an;  

 

Memahami tahapan-
tahapan analisis jabat 

an, teknik dan metode 

analisis dan berbagai 
jenis informasi dan 

bentuk  sajian infor 

masi jabatan; 

 
Memahami berbagai 

manfaat dan penguna 

an analisis jabatan 
untuk kepegawaian, 

kelembagaan, ketata 

laksanaan dan penga 

wasan. 
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11. Analisis Beban 
Kerja 

1 Memahami  teknik dan 
metode analisis beban 

kerja dan penggunaan 

nya  

 

1.1 
 

 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

 
 

1.3 

 

 
 

 

Memahami terminologi 
analisis beban kerja, 

teknik dan metode 

pengumpulan, pengo 

lahan penyajian hasil 
analisis beban kerja; 

 

Memahami tahapan 
tahapan analisis beban 

kerja, teknik dan 

metode analisis beban 
kerja dan bentuk 

sajian hasil analisis 

beban kerja; 
 

Memahami berbagai 

manfaat dan penguna 

an analisis beban kerja 
untuk kepegawaian, 

kelembagaan. 

12. Evaluasi 
Jabatan 

1 Memahami konsep 
dasar evaluasi jabatan 

dan pemanfaatanya 

 

1.1 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
 

 

1.3 

 
 

 

Memahami dan mam 
pu menjelaskan penger 

tian, konsep dasar, 

teknik metode pengum 
pulan dan pengolahan 

data evaluasi jabatan, 

tahapan tahapan pelak 

sanaan, sajian hasil 
dan pemanfaatan hasil 

evaluasi jabatan; 

 
Memahami berbagai 

metode evaluasi jabat 

an (job rank, poin 
sistem, sistem evaluasi 

faktor (factor evaluati 

on sistem /FES), hay 
sistem; 

 

Mampu menjadi tim 

pengumpul dan pengo 
lah data informasi 

evaluasi jabatan. 

13. Manajemen ASN 1 Memahami konsep 
dasar, teknik metode, 

peraturan dan mekanis 

me, tatacara prosedur 
Manajemen ASN  

1.1 
 

 

 
 

 

 

1.2 
 

Mampu menjelaskan 
konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur Manajemen 

ASN; 

 

Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahap 



6 
 

 
 

 

1.3 

 
 

an pelaksanaan Mana 
jemen ASN; 

  

Mampu memberikan 

informasi kepada ma 
syarakat, stakeholder 

secara tepat mengenai 

Manaje men ASN 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 )/ D - IV 

2.Bidang Ilmu Ilmu Pemerintahan/Administrasi Negara/Ilmu 

Sosial 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. III     
 

2.Teknis - Diklat 

Penyusunan 

Formasi Jabatan 

    

 - Diklat 

Penyusunan 

Analisis Jabatan        

    

 - Diklat 

Administrasi 

Kepegawaian 

    

 - Diklat 
Penyusunan 

Standar 

Kompetensi 

Jabatan 

    

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Penata Muda (III/a) 

E. Indikator kinerja jabatan 
- Kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Kalbar. 
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Nama Jabatan : ANALIS TATA USAHA 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan :  

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam 

rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di 
bidang tata usaha kepegawaian agar dapat berjalan 

secara efektif dan efisien. 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 

sesuai nilai, norma, 

etika organisasi dalam 
kapasitas pribadi 

1.1 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

 

1.3 

Bertingkah laku sesuai 

dengan perkataan; ber 

kata sesuai dengan 
fakta; 

 

Melaksanakan peratur 
an, kode etik orga 

nisasi dalam ling 

kungan kerja sehari-
hari, pada tataran 

individu/pribadi;  

 

Tidak menjanjikan/ 
mem berikan sesuatu 

yang bertentangan 

dengan aturan organi 

sasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 

kelompok  kerja 
 

1.1 

 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

Berpartisipasi sebagai 

anggota tim yang baik, 
melakukan tugas / 

bagiannya, dan men 

dukung keputusan 

tim; 
 

Mendengarkan dan 

menghargai masukan 
dari orang lain dan 

memberikan usulan-

usulan bagi kepen 
tingan tim; 



2 
 

 
1.3 

 

 

 
Mampu menjalin inte 

raksi sosial untuk 

penyelesaian tugas 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 
masi dengan jelas, 

lengkap, pemahaman 

yang sama 

1.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.2 

 
 

 

 
3.3 

 

 
 

Menyampaikan infor 
masi (data), pikiran 

atau pendapat dengan 

jelas, singkat dan tepat 
dengan menggunakan 

cara / media yang 

sesuai dan  mengikuti 
alur yang logis; 

 

Memastikan pemaham 

an yang sama atas 
instruksi yang di 

terima/diberikan; 

 
Mampu melaksanakan 

kegiatan surat menyu 

rat sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 

Hasil 

1 Bertanggung jawab 

untuk memenuhi stan 

dar kerja 
 

1.1 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 

 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas dapat 

diandalkan; 
 

Bekerja dengan teliti 

dan hati-hati guna 
meminimalkan kesalah 

an dengan mengacu 

pada standar kualitas 
(SOP); 

 

Bersedia menerima 
masukan, mengikuti 

con toh cara bekerja 

yang lebih efektif, 

efisien di lingkungan 

kerjanya 

5. Pelayanan 

Publik 

1 Menjalankan tugas  

mengikuti standar  
pelayanan. 

 

1.1 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1.2 
 

Mampu mengerjakan 

tugas-tugas dengan me 
ngikuti standar pela 

yanan yang objektif, 

netral, tidak memihak, 
tidak diskriminatif, 

transparan dan tidak 

terpengaruh kepen 

tingan pribadi/kelom 
pok/ partai politik; 

 

Melayani kebutuhan, 
permintaan dan keluh 
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1.3 

 
 

 

 

an pemangku kepen 
tingan; 

 

Menyelesaikan masa 

lah dengan tepat tanpa 
bersikap membela diri 

dalam kapasitas seba 

gai pelaksana pelayan 

an publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 
lain 

1 Pengembangan diri 

 

1.1 

 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 

 

Mengidentifikasi kebu 

tuhan pengembangan 
diri dan menyeleksi 

sumber serta meto 

dologi pembelajaran 

yang diperlukan; 
 

Menunjukkan usaha 

mandiri untuk mempe 
lajari keterampilan 

atau kemampuan baru 

dari berbagai media 
pembela jaran; 

 

Berupaya meningkat 
kan diri dengan belajar 

dari orang-orang lain 

yang berwawasan luas 

di dalam organisasi. 

7. Mengelola 

Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 

dengan arahan 

 

1.1 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

1.3 

 
 

Sadar mengenai peru 

bahan yang terjadi di 

organisasi dan berusa 
ha menyesuaikan diri 

dengan perubahan 

tersebut; 
 

Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 

petunjuk/pedoman; 
 

Menyesuaikan cara 

kerja lama dengan 
menerapkan metode/ 

proses baru dengan 

bimbingan orang lain. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 

masi untuk bertindak 

sesuai kewenangan 

 

1.1 

 

 

 
 

 

1.2 
 

Mengumpulkan dan 

mempertimbangkan in 

formasi yang dibutuh 

kan dalam mencari 
solusi; 

 

Mengenali situasi / 
pilihan yang tepat 
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1.3 

 
 

 

 

untuk bertindak sesu 
ai kewenangan; 

 

 Mempertimbangkan ke 

mungkinan solusi yang 
dapat diterapkan da 

lam pekerjaan rutin 

berdasarkan kebijakan 
dan prosedur yang 

telah ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 
menerima kemaje 

mukan 

1.1 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

1.3 

 

Mampu memahami, 
menerima, peka ter 

hadap perbedaan indi 

vidu/kelompok masya 
rakat; 

 

Terbuka, ingin belajar 
tentang perbedaan/ 

kemajemukan masya 

rakat; 
 

Mampu bekerja bersa 

ma dengan individu 

yang berbeda latar 

belakang dengan-nya 

C. Teknis 

10. Manajemen Tata 
Usaha 

1 Memahami konsep 
dasar, ruang lingkup, 

peraturan dan mekanis 

me, tatacara prosedur 

pengelolaan ketata 
usahaan  

1.1 
 

 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
 

1.3 

 

 
 

 

1.4 

Mampu memahami 
konsep dasar, ruang 

lingkup, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur pengelolaan 
ketatausahaan organi 

sasi; 

 
Mampu menjelaskan 

dan menggambarkan 

batasan dan ruang 
lingkup tugas-tugas 

pengelolaan ketata 

usahaan; 
 

Mampu menyiapkan 

administrasi persurat 

an dilingkungan unit 
organisasi; 

 

Mampu menjelaskan 
mekanisme, tata cara 

dan prosedur teknis 

pengelolaan ketatausa 

haan organisasi. 
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11. Manajemen 
Kearsipan 

1 Memahami konsep 
dasar, ruang lingkup, 

peraturan dan mekanis 

me, tata cara prosedur 

pengelolaan kearsipan  

1.1 
 

 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 

1.4 
 

 

 
 

1.5 

 
 

 

 
 

1.6 

 

 
 

 

Mampu memahami 
konsep dasar, ruang 

lingkup, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur pengelolaan 
kearsipan; 

 

Mampu menjelaskan 
dan menggambarkan 

batasan dan ruang 

lingkup tugas-tugas 
pengelolaan kearsipan; 

 

Mampu memahami 
prinsip-prinsip pemi 

lahan arsip; 

 

Mampu memahami 
tujuan, fungsi dan 

manfaat pemilahan 

arsip; 
 

Mampu menjelaskan 

mekanisme, tata cara 
dan prosedur teknis 

pemilahan dan retensi 

arsip; 
 

Mampu mencatat, me 

nyeleksi, mengarahkan 

surat serta menginven 
tarisasi dan meletak 

kan arsip sesuai 

dengan petunjuk tek 

nis pengarsipan. 

12. Manajemen 

SDM 

1 Memahami konsep 

dasar Manajemen SDM 
 

1.1 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 

Memahami azas, prin 

sip nilai dasar, kode 
etik dan perilaku, 

jenis, status, keduduk 

an ASN, fungsi tugas, 

peran dan kelemba 
gaan ASN, jabatan, 

hak dan kewajiban 

serta kelembagaan 
ASN, sistem informasi 

manaje men ASN; 

 
Memahami tahap pe 

ngelolaan SDM ASN 

dari penyusunan dan 
penetapan kebutuhan, 

rekruitmen, penempat 

an, mutasi dan pro 
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1.3 

mosi, pengembangan 
karier dan kompetensi, 

mana jemen kinerja, 

remunerasi, penghar 

gaan dan disiplin, ke 
pangkatan, pemberhen 

tian dan pensiun, hak 

dan kewajiban  SDM 
aparatur; 

 

Mampu mengakses 
dan menyediakan infor 

masi pribadi dalam 

sistem informasi mana 

jemen ASN. 

13. Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP) 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode 

dalam penyusunan 
SOP  

1.1 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

1.3 

 

 
 

 

 
1.4 

 

 
 

Memahami konsep 

dasar, metode, peratur 

an, dan aspek dalam 
menyusun SOP; 

 

Mampu menjelaskan 
lang kah-langkah dan 

prosedur penyusunan 

SOP; 
 

Mampu menjelaskan 

komponen di dalam 

SOP dan bagan alir 
pekerjaan yang ada di 

dalam dokumen SOP; 

 
Mampu menggambar 

kan para pihak yang 

terkait dengan aliran 

kerja. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 )/ D - IV 

2.Bidang Ilmu Ilmu Pemerintahan/Administrasi Negara/Ilmu 

Sosial 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. III     
 

2.Teknis - Diklat 

Ketausahaan 

 
   

 - Diklat Prosedur 

Tata Naskah 

Dinas        
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 - Diklat 
Administrasi 

Pekantoran 

 

   

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Penata Muda (III/a) 

E. Indikator kinerja jabatan 
- Kualitas Manajemen Ketatausahaan Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Kalbar. 
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Nama Jabatan  : ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA 

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintah : Manajemen SDM  

 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melaksanakan Kegiatan dengan menggunakan 

prosedur dan teknik kerja tertentu terkait dengan 
manajemen PNS dan pengembangan sistem 

manajemen PNS dalam rangka mewujudkan pegawai 

yang profesional dibidangnya. 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 3 Mampu memastikan, 

menanamkan keyakinan 
bersama agar anggota 

yang dipimpin bertindak 

sesuai nilai, norma, dan 
etika organisasi, dalam 

lingkup formal 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
3.2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.3 

 

Memastikan anggota 

yang dipimpin bertin 
dak sesuai dengan 

nilai, norma, dan 

etika organisasi dalam 
segala situasi dan 

kondisi; 

 
Mampu untuk mem 

beri apresiasi dan 

teguran bagi anggota 

yang dipimpin agar 
bertindak selaras 

dengan nilai, norma, 

dan etika organisasi 
dalam segala situasi 

dan kondisi; 

 
Melakukan monito 

ring dan evaluasi 

terhadap penerapan 
sikap integritas di 

dalam unit kerja yang 

dipimpin. 

2. Kerjasama 3 Efektif membangun tim 
kerja untuk peningkat 

an kinerja organisasi 

3.1 
 

 

 
 

 

 

Melihat kekuatan / ke 
lemahan anggota tim, 

membentuk tim yang 

tepat, menganti sipasi 
kemungkinan hambat 

an, dan mencari 

solusi yang optimal; 
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3.2 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.3 
 

Mengupayakan dan 
mengutamakan pe 

ngambilan keputusan 

berdasarkan usulan-

usulan anggota tim/ 
kelompok, bernegosi 

asi secara efektif 

untuk upaya penye 
lesaikan pekerjaan 

yang menjadi target 

kinerja kelompok dan 
/atau unit kerja;  

 

Membangun aliansi 
dengan para pemang 

ku kepentingan dalam 

rangka mendukung 

penyelesaian target. 

3. Komunikasi 3 Berkomunikasi secara 

asertif, terampil berko 

munikasi lisan/tertulis 
untuk menyampaikan 

informasi yang sensitive 

/rumit/kompleks 

3.1 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.2 
 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 
 

 

3.4 

Menyampaikan suatu 

informasi yang sensi 

tif/ rumit dengan cara 
penyampaian dan 

kondisi yang tepat, 

sehingga dapat di 
pahami dan diterima 

oleh pihak lain;  

 

Menyederhanakan to 
pik yang rumit dan 

sensitif sehingga lebih 

mudah dipahami dan 
diterima orang lain;  

 

Membuat laporan 
tahunan / periodik / 

naskah / dokumen/ 

proposal yang komp 
leks; 

  

Membuat surat resmi 

yang sistematis dan 
tidak menimbulkan 

pemahaman yang ber 

beda; membuat propo 
sal yang rinci dan 

lengkap; 

4. Orientasi pada 

hasil 

3 Menetapkan target kerja 
yang menantang bagi 

unit kerja, memberi 

apresiasi dan teguran 

untuk mendorong 

3.1 
 

 

 

 
3.2 

Menetapkan target ki 
nerja unit yang lebih 

tinggi dari target yang 

ditetapkan organisasi; 

Memberikan apresiasi 
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kinerja  
 

 

 

 
3.3 

 

 

dan teguran untuk 
mendorong pencapai 

an hasil unit kerja 

nya;  

Mengembangkan meto 
de kerja yang lebih 

efektif dan efisien un 

tuk mencapai target. 

5. Pelayanan publik 3 Mampu memanfaatkan 

kekuatan kelompok ser 

ta memperbaiki standar 
pelayanan publik di 

lingkup unit kerja 

3.1 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.3 

Memahami, mendes 

kripsikan 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 kete 

rampilan dan pema  
haman lintas organi    

sasi untuk secara 

efektif memfasilitasi 

kebutuhan kelompok 
yang lebih besar 

dengan cara-cara 

yang mengikuti stan 
dar objektif, transpa 

ran, profesional, se 

hingga tidak merugi 
kan para pihak di 

lingkup pelayanan 

publik unit kerjanya;  
 

Mengimplementasikan 

cara-cara yang efektif 

untuk memantau dan 
mengevaluasi masa 

lah yang dihadapi 

pemangku kepen 
tingan / masyarakat 

serta mengantisipasi 

kebutuhan mereka 
saat menjalankan tu 

gas pelayanan publik 

di unit kerjanya. 
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6. Pengembangan 
diri dan orang 

lain 

3 Memberikan umpan 

balik, membimbing 

3.1 
 

 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

3.3 

Memberikan tugas-
tugas yang menan 

tang pada bawahan 

sebagai media belajar 

untuk mengembang 

kan ke mampuannya;  

Mengamati bawahan 

dalam mengerjakan 
tugasnya dan membe 

rikan umpan balik 

yang objektif dan 
jujur; melakukan 

diskusi dengan bawah 

an untuk memberikan 
bimbingan dan um 

pan balik yang ber 

guna bagi bawahan;  

Mendorong kepercaya 
an diri bawahan; mem 

berikan kepercayaan 

penuh bawahan un 
tuk mengerjakan tu 

gas dengan caranya 

sendiri; memberi 
kesempatan dan mem 

bantu bawahan mene 

mukan peluang untuk 

berkembang. 

7. Mengelola 

perubahan 
3 Membantu orang lain 

mengikuti perubahan, 

mengantisipasi perubah 

an secara tepat 

3.1 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 
3.3 

Membantu orang lain 

dalam melakukan 

perubahan;  
 

Menyesuaikan priori 

tas kerja secara 
berulang - ulang jika 

diperlukan; 

 
Mengantisipasi peru 

bahan yang dibutuh 

kan oleh unit kerjanya 

secara tepat. Mem 
berikan solusi efektif 

terhadap masalah 

yang ditimbulkan oleh 

adanya perubahan. 

8. Pengambilan 

keputusan 

3 Membandingkan berba 

gai alternatif, menye 
imbangkan risiko keber 

hasilan dalam imple 

mentasi 

3.1 

 
 

 

 

Membandingkan ber 

bagai alternatif tin 
dakan dan implikasi 

nya; 
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3.2 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.3 

 

Memilih alternatif 
solusi yang terbaik, 

membuat keputusan 

operasional mengacu 

pada alternatif solusi 
terbaik yang didasar 

kan pada analisis 

data yang sistematis, 
seksama, mengikuti 

prinsip kehati-hatian;  

 
Menyeimbangkan an 

tara kemungkinan risi 

ko dan keberhasilan 
dalam implementasi 

nya. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 3 Mempromosikan, me 
ngembangkan sikap tole 

ransi dan persatuan 

3.1 
 

 

 
 

 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.3 

Mempromosikan si 
kap menghargai perbe 

daan diantara orang-

orang yang mendo 
rong toleransi dan 

keterbukaan;  

  

Melakukan pemetaan 
sosial di masyarakat 

sehingga dapat mem 

berikan respon yang 
sesuai dengan budaya 

yang berlaku. Meng 

identifikasi potensi ke 
salah-pahaman yang 

diakibatkan adanya 

keragaman budaya 
yang ada; 

 

Menjadi mediator un 

tuk menyelesaikan 
konflik atau mengu 

rangi dampak negatif 

dari konflik atau 

potensi konflik. 

C. Teknis 

10. Manajemen 

SDM 

3 Mampu menyusun dan 

membimbing penyusun 
an dan pelaksanaan ta 

hapan manajemen SDM 

3.1 

 
 

 

 
 

 

Mampu menyusun ins 

trumen dan atau 
pelaksanaan tahapan 

dalam manajemen 

SDM (perencanaan 
kebutuhan, rekruit 

men, analisis jabatan, 



6 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.3 

analisis beban kerja, 
evaluasi jabatan, pere 

ncanaan kinerja, stan 

dar kompetensi, pe 

rencanaan pengem 
bangan kompetensi, 

pemeringkatan jabat 

an/job grading); 
 

Mampu melaksana 

kan penyelenggaraan 
penyusunan dan pe 

rencanaan kebutuh 

an, rekruitmen, ana 
lisis jabatan, analisis 

beban kerja, evaluasi 

jabatan, perencanaan 

kinerja, standar kom 
petensi, perencanaan 

pengembangan kom 

petensi, pemeringkat 
an jabatan / job 

grading); 

 
Mampu memberikan 

bimbingan pegawai 

lain dilingkup organi 
sasi dalam penyeleng 

garaan administrasi, 

penyusunan tahapan 

manajemen ASN serta 
sistem informasi 

manajamen ASN. 

11. Analisis Beban 

Kerja 

3 Mampu mendesain dan 
menyelenggaraan ana 

lisis beban kerja untuk 

berbagai kepentingan 

3.1 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.3 

Mampu mendesain 
berbagai instrumen pe 

ngumpulan, pengolah 

an dan penyajian data 
beban kerja sesuai 

tujuan pemanfaatan 

nya (form kuesioner, 

panduan interview, 
log book);   

 

Mampu menjadi pim 
pinan tim pelaksana 

an analisis beban 

kerja dari pembentu 
kan tim, choahing, 

mentoring pelaksana 

an analisis beban 
kerja; 

 

Mampu memberikan 
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penyuluhan analisis 
beban kerja, meyakin 

kan pemangku kepen 

tingan tentang pen 

tingnya analisis  
beban kerja dan 

penggunaannya. 

12. Analisis Jabatan 3 Mampu mendesain dan 
menyelenggaraan anali 

sis jabatan untuk 

berbagai kepentingan 

3.1 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

3.3 

 

 
 

 

 
 

Mampu mendesain 
berbagai instrumen pe 

ngumpulan, pengolah 

an dan penyajian 
informasi jabatan se 

suai tujuan peman 

faatannya (form 

kuesioner, panduan 
interview, log book);  

 

Mampu menjadi pim 
pinan tim pelaksana 

an analisis jabatan 

dari pembentukan 
tim, choaching, men 

toring pelaksanaan 

analisis jabatan; 
 

Mampu memberikan 

penyuluhan analisis 

jabatan, meyakinkan 
pemangku kepenting 

an tentang pentingnya 

analisis jabatan dan 

penggunaannya. 

13. Evaluasi 

Jabatan 

3 Mampu menyelenggara 

kan evaluasi jabatan  

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

Mampu mengidentifi 

kasi jenis data 
evaluasi jabatan yang 

diperlukan, menyu 

sun instrumen pe 

ngumpulan, pengolah 
an dan penyajian data 

evaluasi jabatan; 

 
Mampu membentuk 

tim evaluasi jabatan, 

menentukan jenis dan 
metode evaluasi jabat 

an yang tepat; 

 
Mengintegrasikan da 

ta  hasil evaluasi jabat 

an, bobot dan 

klasifikasi jabatan me 
nurut grade jabatan 
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 serta rekomen dasi 
pemanfaatan hasil 

evaluasi jabatan. 

14. Penyusunan 

Standar 
kompetensi 

Jabatan 

 

3 Mendesain dan menye 

lenggarakan penyusun 
an standar kompetensi 

3.1 

 
 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.3 

 

 
 

 

Mampu mendesain 

instrumen pengumpul 
an pengolahan, penya 

jian dan pemanfaatan 

standar kompetensi 
jabat an; 

 

Mampu membentuk 
dan memimpin tim 

pengumpulan pengo 

lahan, penyusunan 

kamus kompetensi 
dan stantar kompe 

tensi jabatan, melak 

sanakan konvensi 
penyusunan standar 

kompetensi; 

 
Mampu memecahkan 

permasalahan teknis 

dan operasional pe 
nyusunan standar 

kompetensi dan pe 

manfaatannya diling 

kup unit kerja. 

15. Pengembangan 

Kompetensi 
3 Mampu menyelenggara 

kan penyusunan peren 

canaan pengembangan 
kompetensi, pelaksana 

an dan evaluasi 

pengembangan kompe 
tensi ditingkat unit 

kerja 

3.1 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.3 

Mampu menyusun ins 

trumen identifikasi ke 

butuhan pengembang 
an kompetensi, identi 

fikasi bentuk pengem 

bangan kompetensi se 
suai dengan ketentu 

an;  

 

Mampu membentuk 
dan mempimpin tim 

menyusun perencana 

an pengembangan 
kompetensi, koordina 

si pelaksanaan pe 

ngembangan kompe 
tensi  di tingkat 

instansi; 

 
Mampu mengkoordi 

nasikan penyusunan 

perencanaan pengem 

bangan kompetensi 

ditingkat unit kerja. 
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III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang S 1/D IV  

2.Bidang Ilmu Umum, sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan 
untuk JF Fungsional Analis Kepegawaian Ahli 

Muda 

B. Pelatihan 1.Manajerial Diklat Kepemimpin 
an Pengawas 

    

2.Teknis - Diklat Teknis 

Penyusunan 
Analisis Jabatan 

    

 - Diklat Teknis 

Penyusunan 
Analisis Beban 
Kerja 

    

 - Diklat Penyusun 
an Evaluasi 
Jabatan 

    

 - Diklat Penyusun 

an Standar 
Kompetensi 
Jabatan 

    

 - Diklat Teknis 
Pengembangan 
Kompetensi ASN 

    

- Diklat Manajemen 
Pelayanan Publik 

    

3.Fungsional Diklat Analis 

Kepegawaian Ahli 
Muda 

    

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Penata  (III/c) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Manajemen SDM di lingkungan 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Kalbar 

- Kualitas Analisis Kepegawaian Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Kalbar 
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Nama Jabatan : ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA 

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintahan : Manajmen SDM 

 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan manajemen PNS dan 

pengembangan sistem Manajemen PNS agar 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS dapat 
berjalan dengan lancar. 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 2 Mampu mengingatkan, 

mengajak rekan kerja 

untuk bertindak sesuai 
nilai, norma, dan etika 

organisa 

2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 

 
 

 

 
 

2.3 

 

Mengingatkan rekan 

kerja untuk bertin dak 

sesuai dengan nilai, 
norma, dan etika 

organisasi dalam sega 

la situasi dan kondisi; 
Mengajak orang lain 

untuk bertindak sesu 

ai etika dan kode etik; 
 

Menerapkan norma-

norma secara konsis 

ten dalam setiap 
situasi, pada unit 

kerja terkecil/kelom 

pok kerjanya;  
 

Memberikan informasi 

yang dapat dipercaya 
sesuai dengan etika 

organis. 

2. Kerjasama 2 Menumbuhkan tim 

kerja yang partisipatif 
dan efektif 

2.1 

 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 

Membantu orang lain 

dalam menyelesaikan 
tugas-tugas mereka 

untuk mendukung 

sasaran tim; 
 

Berbagi informasi 

yang relevan atau ber 
manfaat pada anggo 

ta tim; Mempertim 

bangkan masukan 



2 
 

 
 

 

 

 
 

2.3 

 

dan keahlian anggota 
dalam tim/ kelompok 

kerja serta bersedia 

untuk belajar dari 

orang lain;  
 

Membangun komit 

men yang tinggi untuk 
menyelesaikan tugas 

tim. 

3. Komunikasi 2 Aktif menjalankan komu 
nikasi secara formal dan 

informal; Bersedia 

mendengarkan orang 

lain, menginterpretasi 
kan pesan dengan 

respon yang sesuai, 

mampu menyusun mate 
ri presentasi, pidato, 

naskah, laporan, dll 

2.1 
 

 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
 

 
 

2.3 
 

 

 

Menggunakan gaya 
komunikasi informal 

untuk meningkatkan 

hubungan profesi 

onal;  
 

Mendengarkan pihak 

lain secara aktif; 
Menangkap dan meng 

interpretasikan pesan-

pesan dari orang lain, 
serta memberikan res 

pon yang sesuai;   

 
Membuat materi pre  

sentasi, 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, men 

cari, mencoba metode 
alternatif untuk pening 

katan kinerja 

2.1 

 
 

 

 
 

 

2.2 

 
 

 

 
2.3 

Menetapkan dan ber 

upaya mencapai stan 
dar kerja pribadi yang 

lebih tinggi dari 

standar kerja yang di 
tetapkan organisasi;  

 

Mencari, mencoba me 

tode kerja alternatif 
untuk mening katkan 

hasil kerjanya;  

 
Memberi contoh kepa 

da orang-orang di unit 

kerjanya untuk men 
coba menerapkan 

metode kerja yang 

lebih efektif yang 

sudah di lakukannya. 

5. Pelayanan publik 2 Mampu mensupervisi/ 

mengawasi / menyelia 

dan menjelaskan proses 

2.1 

 

 

Menunjukan sikap ya 

kin dalam mengerja 

kan tugas-tugas peme 
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pelaksanaan tugas - 
tugas pemerintahan / 

pelayanan publik secara 

transparan 

 
 

 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

2.3 

rintahan / pelayanan 
publik, mampu menye 

lia dan menjelaskan 

secara obyektif bila 

ada yang memperta 
nyakan kebijakan 

yang diambil; 

 
Secara aktif mencari 

informasi untuk me 

ngenali kebutuhan 
pemangku kepenting 

an agar dapat men 

jalankan pelaksanaan 
tugas pemerintahan, 

pembangunan  dan pe 

layanan publik secara 

cepat dan tanggap; 
 

Mampu mengenali 

dan memanfaatkan 
kebiasaan, tatacara, 

situasi tertentu se 

hingga apa yang 
disampaikan menjadi 

perhatian pemangku 

kepentingan dalam 
hal penyelesaian 

tugas-tugas pemerin 

tahan, pembangunan 

dan pelayanan publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 

lain 

2 Meningkatkan kemam 

puan bawahan dengan 

memberi kan contoh 
dan penjelasan cara 

melaksanakan suatu 

pekerjaan 

2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
2.2 

 

 
 

 

2.3 

 
 

 

 

Meningkatkan kemam 

puan bawahan deng 

an memberikan con 
toh, instruksi, penje  

lasan dan petun juk 

praktis yang jelas ke 
pada bawahan d lam 

menyelesaikan suatu 

pekerjaan;  

 
Membantu bawahan 

untuk mempelajari 

proses, program atau 
sistem baru;  

 

Menggunakan metode 
lain untuk meyakin 

kan bahwa orang lain 

telah memahami penje 
lasan atau pengarah 

an. 
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7. Mengelola 
perubahan 

2 Proaktif beradaptasi 
mengikuti perubahan 

2.1 
 

 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 
 

 

2.3 
 

Menyesuaikan cara 
kerja lama dengan 

menerapkan metode/ 

proses baru selaras 

dengan ketentuan 
yang berlaku tanpa 

arahan orang lain;  

 
Mengembangkan ke 

mampuan diri untuk 

menghadapi perubah 
an;  

 

Cepat dan tanggap 
dalam menerima 

perubahan. 

8. Pengambilan 

keputusan 

2 Menganalisis masalah 

secara mendalam 

2.1 

 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 

2.3 
 

 

 
 

 

Melakukan analisis 

secara mendalam ter 
hadap informasi yang 

tersedia dalam upaya 

mencari solusi; 
 

Mempertimbangkan 

ber bagai alternatif 
yang ada sebelum 

membuat kesimpulan;  

 

Membuat keputusan 
operasional berdasar 

kan kesim pulan dari 

berbagai sumber infor 
masi sesuai dengan 

pedoman yang ada. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 2 Aktif mengembangkan 
sikap saling meng 

hargai, menekankan 

persamaan dan per 
satuan 

2.1 
 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 
 

 

2.3 

 
 

 

 

Menampilkan sikap 
dan perilaku yang pe 

duli akan nilai-nilai ke 

beragaman dan meng 
hargai perbedaan;   

 

Membangun hubung 
an baik antar individu 

dalam organisasi, mi 

tra kerja, pemangku 
kepen tingan;  

 

Bersikap tenang, mam 

pu mengendalikan 
emosi, kemarahan 

dan frustasi dalam 

menghadapi perten 
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tangan yang ditimbul 
kan oleh perbe daan 

latar belakang, agama 

/ kepercayaan, suku, 

jender, sosial ekono 
mi, preferensi politik 

di lingkungan unit 

kerjanya. 

C. Teknis 

10. Manajemen 

SDM 

2 Mampu menyelenggara 

kan administrasi mana 

jemen SDM sesuai pedo 

man, petunjuk teknis 

 

2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 

 
 

 

Mampu menyelengga 

rakan administrasi 

pengelolaan SDM, 
(perencanaan kebutuh 

an, rekruitmen, pe 

nempatan, mutasi dan 
promosi, pengembang 

an karier dan kompe 

tensi, manajemen 
kinerja, remunerasi, 

penghargaan dan 

disiplin, kepangkatan, 
pemberhentiaan dan 

pemensiunan, hak 

dan kewajiban  sesuai 

pedoman dan petun 
juk teknis; 

 

Mampu membimbing 
rekan sekerja dalam 

unit organisasi dalam 

menyelenggarakan 
dan pemecahan masa 

lah operasional admi 

nistrasi pengelolaan 
SDM; 

  

Mampu mengoperasi 

kan sistem informasi 
manajemen ASN di 

lingkup unit kerjanya 

yang terintegrasi 

11. Analisis Beban 

Kerja 

2 Mampu melakukan ana 

lisis beban kerja sesuai 

dengan pedoman, prose 

dur dan petunjuk teknis  

2.1 

 

 
 

 

 

 
 

2.2 

 

Mampu mengumpul 

kan data beban kerja 

dengan berbagai 
metode pengumpulan 

dan pendekatan yang 

tepat sesuai karak 

teristik jabatan;  
 

Mampu mengolah, 

menganalisis data be 
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2.3 

ban kerja serta me 
nyajikan hasil analisis 

beban kerja (peta 

jabatan, jumlah ke 

butuhan pegawai per 
jabatan); 

 

Mampu menyajikan 
berbagai bentuk hasil 

analisis beban kerja 

untuk keperluan 
kepegawaian, kelem 

bagaan. 

12. Analisis Jabatan 2 Mampu melakukan ana 

lisis jabatan sesuai 
dengan pedoman, pro 

sedur dan petunjuk 

teknis  

2.1 

 
 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 

 
 

 

 
 

 

Mampu mengumpul 

kan informasi jabatan 
dengan berbagai meto 

de pengumpulan yang 

tepat sesuai karakte 
ristik jabatan;  

 

Mampu mengolah, 
menganalisis serta 

merumuskan infor 

masi jabatan (peta 
jabatan, uraian jabat 

an dan persyaratan 

jabatan) sesuai kai 

dah analisis jabatan 
(nama jabatan, kode 

jabatan, ihtisar jabat 

an, uraian tugas, 
bahan kerja, hasil 

kerja, perangkat ker 

ja, wewenang, tang 
gung jawab, hubung 

an kerja, kondisi 

lingkungan kerja, 
persyaratan jabatan; 

 

Mampu menyajikan 

berbagai bentuk in 
formasi jabatan  un 

tuk keperluan kepega 

waian, kelembagaan, 
ketatalaksanaan dan 

pengawasan. 

13. Evaluasi 
Jabatan 

2 Mampu melakukan eva 
luasi jabatan berdasar 

kan pedoman dan 

petunjuk teknis 

2.1 
 

 

 

 
 

Mampu mengumpul 
kan, mengolah, meng 

analisis informasi ja 

batan sesuai metode 

evaluasi jabatan yang 
digunakan; 
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2.2 
 

 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 

Mampu melakukan pe 
nilaian terhadap infor 

masi, memberikan 

bobot pada setiap 

informasi jabatan; 
 

Mampu menjajikan 

hasil evaluasi jabatan 
yang dapat diguna 

kan untuk berbagai 

keperluan manaje 

men SDM. 

14. Penyusunan 

Standar 

kompetensi 
Jabatan 

 

2 Menyusun standar 

kompetensi jabatan 

sesuai pedoman 

2.1 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 

 
 

 

 

Mampu mengumpul 

kan data, informasi 

dan referensi kompe 
tensi, dan meng olah 

sesuai pedoman; 

 
Mampu menganalisis 

data dan informasi, 

referensi  kompetensi, 
merumuskan konsep 

kamus kompetensi 

dan standar kompe 
tensi jabatan;  

 

Mampu menyajikan 

data dan informasi 
kompetensi untuk ber 

bagai kepentingan ma 

najemen kepegawaian. 

15. Pengembangan 

Kompetensi 
2 Mampu menyusun pe 

rencanaan pengem 

bangan kompetensi, pe 
laksanaan dan evaluasi 

pengembangan kompe 

tensi  

2.1 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 
 

 

 

 
 

Mampu mengidentifi 

kasi kompetensi pega 

wai kinerja pegawai, 
menganalisis kesen 

jangan kompetensi ber 

dasarkan metode yang 

dipilih, menemukenali 
kesenjangan kompe 

tensi  dirinya dan atau 

pegawai dilingkungan 
unit kerjanya; 

 

Mampu mengusulkan 
kebutuhan pengem 

bangan kompetensi 

untuk dirinya dan 
atau pegawai diling 

kup tugasnya dalam 

bentuk yang riil 

melalui pengalaman 
jabatan dan belajar 
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2.3 

 

 
 

 

 
 

dari orang lain 
maupun diklat; 

 

Mampu memberikan 

informasi yang leng 
kap dan jelas tentang 

identifikasi kompeten 

si, analisis kesenjang 
an kompetensi serta 

bentuk pengembang 

an kompetensi. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang S 1/D IV  

2.Bidang Ilmu Umum, sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan 

untuk JF Fungsional Analis Kepegawaian Ahli 

Pertama 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. III 

    

2.Teknis - Diklat Teknis 

Penyusunan 

Analisis Jabatan 

    

 - Diklat Teknis 

Penyusunan 
Analisis Beban 

Kerja 

   
 

 - Diklat 

Penyusunan 

Evaluasi Jabatan 

    

 - Diklat 

Penyusunan 
Standar 

Kompetensi 

Jabatan 

    

 - Diklat Teknis 
Pengembangan 

Kompetensi ASN 

    

- Diklat Teknis 
Penyusunan 

Formasi 

    

- Diklat Manajemen     
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Pelayanan Publik 

3.Fungsional Diklat Analis 
Kepegawaian Ahli 

Pertama 

    

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Penata Muda  (III/a) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Manajemen SDM di lingkungan Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Kalbar 

- Kualitas Analisis Kepegawaian Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalbar 
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Nama Jabatan  : ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN 

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintah : Tata Kelola Arsip 

 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melaksanakan tugas kegiatan kearsipan seperti 

mencatat, menyeleksi, pengeditan dan 
penggabungan data, dokumentasi dan informasi 

serta pengembangan profesi sesuai prosedur kerja 

untuk memperlancar pelaksanaan tugas. 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 2 Mampu mengingatkan, 

mengajak rekan kerja 
untuk bertindak sesuai 

nilai, norma, dan etika 

organisa 

2.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.2 

 
 

 

 
 

 

2.3 
 

Mengingatkan rekan 

kerja untuk bertindak 
sesuai dengan nilai, 

norma, dan etika orga 

nisasi dalam segala 
situasi dan kondisi; 

Mengajak orang lain 

untuk bertindak sesuai 
etika dan kode etik; 

 

Menerapkan norma-

norma secara konsis 
ten dalam setiap 

situasi, pada unit kerja 

terkecil / kelompok 
kerjanya;  

 

Memberikan informasi 
yang dapat dipercaya 

sesuai dengan etika 

organisasi. 

2. Kerjasama 2 Menumbuhkan tim ker 
ja yang partisipatif dan 

efektif 

2.1 
 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 
 

Membantu orang lain 
dalam menyelesaikan 

tugas-tugas mereka un 

tuk mendukung sasar 
an tim; 

 

Berbagi informasi yang 
relevan atau berman 

faat pada anggota tim; 

Mempertimbangkan 
ma ukan dan keahlian 
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2.3 

 

anggota dalam tim/ 
kelompok kerja serta 

bersedia untuk belajar 

dari orang lain;  

 
Membangun komitmen 

yang tinggi untuk me 

nyelesaikan tugas tim. 

3. Komunikasi 2 Aktif menjalankan komu 

nikasi secara formal dan 

informal; Bersedia men 
dengarkan orang lain, 

menginterpretasikan pe 

san dengan respon yang 

sesuai, mampu menyu 
sun materi presentasi, 

pidato, naskah, laporan, 

dll 

2.1 

 

 
 

 

2.2 

 
 

 

 
 

 

 
2.3 

 

 

Menggunakan gaya 

komunikasi informal 

untuk meningkatkan 
hubungan profesional;  

 

Mendengarkan pihak 

lain secara aktif; 
Menangkap dan meng 

interpretasikan pesan - 

pesan dari orang lain, 
serta memberikan res 

pon yang sesuai;  

 
Membuat materi pre 

sentasi, pidato, draft 

naskah, laporan dll 

sesuai arahan pimpin 

4. Orientasi pada 

hasil 

2 Berupaya meningkatkan 

hasil kerja pribadi yang 

lebih tinggi dari standar 
yang ditetapkan, men 

cari, metode alternatif 

untuk peningkatan 
kinerja 

2.1 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 

2.3 
 

 

 
 

Menetapkan dan ber 

upaya mencapai stan 

dar kerja pribadi yang 
lebih tinggi dari 

standar kerja yang 

ditetapkan organisasi;  
 

Mencari, mencoba 

metode kerja alternatif 
untuk meningkatkan 

hasil kerjanya;  

 

Memberi contoh kepa 
da orang-orang di unit 

kerjanya untuk men 

coba menerapkan meto 
de kerja yang lebih 

efektif yang sudah 

dilakukannya. 

5. Pelayanan publik 2 Mampu mensupervisi/ 

mengawasi / menyelia 

dan menjelaskan proses 

pelaksanaan tugas - 
tugas pemerintahan/pel 

ayanan publik secara 

transparan 

2.1 

 

 

 
 

 

 
 

Menunjukan sikap ya 

kin dalam mengerja 

kan tugas-tugas peme 

rintahan / pelayanan 
publik, mampu menye 

lia dan menjelaskan 

secara obyektif bila ada 
yang mempertanyakan 
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2.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.3 

 

 

 
 

kebijakan yang di 
ambil; 

 

Secara aktif mencari 

informasi untuk me 
ngenali kebutuhan 

pemangku kepenting 

an agar dapat men 
jalankan pelaksanaan 

tugas pemerintahan, 

pembanguan dan pela 
yanan publik secara 

cepat dan tanggap; 

 
Mampu mengenali dan 

memanfaatkan kebiasa 

an, tatacara, situasi 

tertentu sehingga apa 
yang disampaikan men 

jadi perhatian pemang 

ku kepentingan dalam 
hal penyelesaian tugas 

-tugas pemerintahan, 

pembangunan dan 

pelayanan publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 

lain 

2 Meningkatkan kemam 

puan bawahan dengan 

memberikan contoh dan 
penjelasan cara melak 

sanakan suatu peker 

jaan 

2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 

2.3 
 

 

Meningkatkan kemam 

puan bawahan dengan 

memberikan contoh, 
instruksi, penjelasan 

dan petunjuk praktis 

yang jelas kepada 
bawahan dalam menye 

lesaikan suatu pekerja 

an; 
  

Membantu bawahan 

untuk mempelajari pro 
ses, program atau 

sistem baru; 

  

Menggunakan metode 
lain untuk meyakinkan 

bahwa orang lain telah 

mema hami penjelasan 

atau pengarahan. 

7. Mengelola 

perubahan 

2 Proaktif beradaptasi 

mengikuti perubahan 

2.1 

 
 

 

 

 
 

Menyesuaikan cara ker 

ja lama dengan mene 
rapkan metode/proses 

baru selaras dengan 

ketentuan yang ber 

laku tanpa arahan 
orang lain;  
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2.2 
 

 

 

 
2.3 

 

Mengembangkan ke 
mampuan diri untuk 

menghadapi perubah 

an; 

  
Cepat dan tanggap 

dalam menerima peru 

bahan. 

8. Pengambilan 

keputusan 

2 Menganalisis masalah 

secara mendalam 

2.1 

 

 
 

 

 

2.2 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

Melakukan analisis se 

cara mendalam terha 

dap informasi yang 
tersedia dalam upaya 

mencari solusi; 

 

Mempertimbangkan 
berbagai alternatif 

yang ada sebelum 

membuat kesimpulan; 
 

Membuat keputusan 

operasional berdasar 
kan kesimpulan dari 

berbagai sumber infor 

masi sesuai dengan 
pedoman yang ada. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 2 Aktif mengembangkan 

sikap saling menghar 
gai, menekankan persa 

maan dan persatuan 

2.1 

 
 

 

 
 

2.2 

 

 
 

 

 
2.3 

 

 
 

 

 
 

Menampilkan sikap 

dan perilaku yang 
peduli akan nilai-nilai 

kebera gaman dan 

menghargai perbedaan;   
 

Membangun hubungan 

baik antar individu da 

lam organisasi, mitra 
kerja, pemangku kepen 

tingan;  

 
Bersikap tenang, mam 

pu mengendalikan emo 

si, kemarahan dan frus 
tasi dalam menghadapi 

pertentangan yang di 

timbulkan oleh perbe  
daan latar belakang, 

agama / kepercayaan, 

suku, jender, sosial 

ekonomi, preferensi 
politik dilingkungan 

unit kerjanya. 

C. Teknis 
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10. Manajemen Tata 
Usaha 

2 Melaksanakan pengelola 
an ketatausahaan unit 

organisasi 

 

2.1 
 

 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 

 
 

 

 
 

2.4 

 
 

 

 
 

2.5 

Mampu menyusun ren 
cana operasional penge 

lolaan administrasi ke 

tatausahaan diling 

kungan organisasinya; 
 

Mampu menghimpun, 

mencatat, mengelola, 
menggandakan, mengi 

rim, dan menyimpan 

keterangan-keterangan 
yang diperlukan dalam 

rangka pemberian laya 

nan administratif unit 
organisasi; 

 

Mampu melakukan ko 

respondensi dalam 
rangka mendukung 

kelancaran adminis 

trasi unit organisasi; 
 

Mampu memberikan la 

yanan tata naskah 
dinas kepada pegawai 

di lingkungan unit 

organisasi; 
 

Mampu menjelaskan 

secara lengkap, rinci 

dan jelas perihal teknis 
pengelolaan ketata 

usahaan unit organi 

sasi kepada stake 

holder terkait. 

11. Manajemen 

Kearsipan 

2 Melaksanakan pengelo 

laan arsip 

2.1 

 
 

 

 

2.2 
 

 

 
 

 

 
2.3 

 

 
 

Mampu mengolah, me 

milah dan menempat 
kan arsip berdasarkan 

tingkat kepentingan; 

 

Mampu melakukan pe 
rawatan dan pemeliha 

raan arsip secara 

berkala sesuai dengan 
petunjuk teknis peng 

arsipan; 

 
Mampu menjelaskan 

secara lengkap, rinci 

dan jelas pengelolaan 
arsip kepada stake 

holder terkait. 
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12. Standard 
Operating 

Prosedure (SOP) 

1 Menyusun SOP sesuai 
dengan pedoman 

2.1 
 

 

 

 
2.2 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 
2.4 

 

 

 
2.5 

Mengidentifikasi kebu 
tuhan SOP dalam 

rangka pelaksanaan 

pekerjaan; 

 
Mampu menguraikan 

isi dan bagan alir 

pekerjaan yang baku; 
 

Menterjemahkan kebu 

tuhan aktivitas pekerja 
an kedalam bagan alir 

dan proses pekerjaan; 

 
Mengecek kesesuaian 

pelaksanaan tugas de 

ngan SOP; 

 
Melakukan pencatatan 

ketidak sesuaian pelak 

sanaan proses operasi 
pekerjaan; 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang S1/DIV  

2.Bidang 

Ilmu 

Kearsipan atau sesuai kualifikasi yang 

dipersyaratkan untuk JF Fungsional Arsiparis 

Pelaksana Lanjutan 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. III 

    

2.Teknis - Diklat Manajemen 
Tata Naskah Dinas 

    

 - Diklat Manajemen 

Arsip Dinamis dan 
Arsip Statis 

    

 - Diklat Pengelolaan 

Kearsipan 

    

3.Fungsional Diklat Fungsional 
Arsiparis Terampil 

    

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Penata Muda (III/a) 

E. Indikator kinerja 

jabatan 

- Kualitas Pengelolaan Arsip di lingkungan 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Prov. Kalbar. 
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Nama Jabatan  : ARSIPARIS PELAKSANA 

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintah : Tata Kelola Arsip 

 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melaksanakan tugas kegiatan kearsipan seperti 

mencatat, menyeleksi, pengeditan dan 
penggabungan data, dokumentasi dan informasi 

serta pengembangan profesi sesuai prosedur kerja 

untuk memperlancar pelaksanaan tugas. 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 2 Mampu mengingatkan, 

mengajak rekan kerja 
untuk bertindak sesuai 

nilai, norma, dan etika 

organisa 

2.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.2 

 
 

 

 
 

 

2.3 
 

Mengingatkan rekan 

kerja untuk bertindak 
sesuai dengan nilai, 

norma, dan etika 

organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 

Mengajak orang lain 

untuk bertindak sesuai 
etika dan kode etik; 

 

Menerapkan norma-

norma secara konsis 
ten dalam setiap situ 

asi, pada unit kerja 

terkecil / kelompok 
kerjanya;  

 

Memberikan informasi 
yang dapat dipercaya 

sesuai dengan etika 

organisasi. 

2. Kerjasama 2 Menumbuhkan tim 
kerja yang partisipatif 

dan efektif 

2.1 
 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 
 

Membantu orang lain 
dalam menyelesaikan 

tugas - tugas mereka 

untuk mendukung sa 
saran tim; 

 

Berbagi informasi yang 
relevan atau berman 

faat pada anggota tim;  

Mempertimbangkan 
masukan dan keahlian 
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2.3 

 

anggota dalam tim/ 
kelompok kerja serta 

bersedia untuk belajar 

dari orang lain;  

 
Membangun komitmen 

yang tinggi untuk 

menyelesaikan tugas 

tim. 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 

masi dengan jelas, leng 
kap, pemahaman yang 

sama 

1.4 

 
 

 

 

 
 

 

 
1.5 

 

 
 

 

1.6 
 

 

 

Menyampaikan infor 

masi (data), pikiran 
atau pendapat dengan 

jelas, singkat dan tepat 

dengan menggunakan 

cara / media yang 
sesuai dan mengikuti 

alur yang logis;  

 
Memastikan pemaham 

an yang sama atas 

instruksi yang diterima 
/diberikan; 

 

Mampu melaksanakan 
kegiatan surat menyu 

rat sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 
hasil 

1 Bertanggung jawab 
untuk memenuhi stan 

dar kerja 

1.4 
 

 

 
1.5 

 

 
 

 

 

 
1.6 

 

 
 

 

Menyelesaikan tugas 
dengan tuntas; dapat 

diandalkan;  

 
Bekerja dengan teliti 

dan hati-hati guna 

meminimalkan kesalah 
an dengan mengacu 

pada standar kualitas 

(SOP); 

 
Bersedia menerima ma 

sukan, mengikuti con 

toh cara bekerja yang 
lebih efektif, efisien di 

lingkungan kerjanya. 

5. Pelayanan publik 1 Menjalankan tugas 
mengikuti standar 

pelayanan 

1.1 
 

 

 

 
 

 

 
 

Mampu mengerjakan 
tugas-tugas dengan 

mengikuti standar pe 

layanan yang objektif, 

netral, tidak memihak, 
tidak diskriminatif, 

transparan dan tidak 

terpengaruh kepenting 
an pribadi / kelompok 
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1.2 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 
 

/ partai politik. 
 

Melayani kebutuhan, 

permintaan dan keluh 

an pemangku kepen 
tingan; 

 

Menyelesaikan masa 
lah dengan tepat tanpa 

bersikap membela diri 

dalam kapasitas seba 
gai pelaksana pelayan 

an publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 
lain 

1 Pengembangan diri 1.1 

 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

 

1.3 
 

 

Mengidentifikasi kebu 

tuhan pengembangan 
diri dan menyeleksi 

sumber serta metodo 

logi pembelajaran yang 
di perlukan;  

 

Menunjukkan usaha 
mandiri untuk mempe 

lajari keterampilan 

atau kemampuan baru 
dari berbagai media 

pembelajaran;   

 

Berupaya meningkat 
kan diri dengan belajar 

dari orang-orang lain 

yang berwawasan luas 

di dalam organisasi. 

7. Mengelola 

perubahan 

1 Mengikuti perubahan 

dengan arahan 

1.1 

 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

1.3 
 

 

 
 

 

Sadar mengenai peru 

bahan yang terjadi di 
organisasi dan beru 

saha menyesuaikan 

diri dengan perubahan 

tersebut; 
  

Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 
petunjuk/pedoman;  

 

Menyesuaikan cara 
kerja lama dengan 

menerap kan metode/ 

proses baru dengan 

bimbingan orang lain. 

8. Pengambilan 

keputusan 

1 Mengumpulkan infor 

masi untuk bertindak 
sesuai kewenangan 

1.1 

 
 

Mengumpulkan dan 

mempertimbangkan in 
formasi yang dibutuh 
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1.2 

 
 

 

 
1.3 

 

 
 

 

 

kan dalam mencari 
solusi; 

 

Mengenali situasi/pilih 

an yang tepat untuk 
bertindak sesuai kewe 

nangan;  

 
Mempertimbangkan ke 

mungkinan solusi yang 

dapat diterapkan 
dalam pekerjaan rutin 

berdasarkan kebijakan 

dan prosedur yang 

telah ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 2 Aktif mengembangkan 

sikap saling menghar 
gai, menekankan per 

samaan dan persatuan 

2.1 

 
 

 

 
 

2.2 

 

 
 

 

 
2.3 

 

 
 

 

 
 

Menampilkan sikap 

dan perilaku yang 
peduli akan nilai-nilai 

keberagaman dan 

menghargai perbedaan;   
 

Membangun hubungan 

baik antar individu 

dalam organisasi, mit 
ra kerja, pemangku 

kepentingan;  

 
Bersikap tenang, mam 

pu  mengendalikan 

emosi, kemarahan dan 
frustasi dalam mengha 

dapi pertentangan 

yang ditimbulkan oleh 
perbedaan latar bela  

kang, agama / keperca 

yaan, suku, jender, 

sosial ekonomi, prefe 
rensi politik diling 

kungan unit kerjanya. 

C. Teknis 

10. Manajemen Tata 

Usaha 
1 Memahami konsep 

dasar, ruang lingkup, 

peraturan dan mekanis 

me,  tatacara    prosedur 
pengelolaan ketata 

usahaan 

1.1 

 

 

 
 

 

 
 

1.2 

Mampu memahami 

konsep dasar, ruang 

lingkup, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur pengelolaan 

ketatausahaan orga 

nisasi; 
 

Mampu menjelaskan 
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1.3 

 

 
 

 

1.4 
 

 

 
 

dan menggambarkan 
batasan dan ruang ling 

kup tugas-tugas penge 

lolaan ketatausahaan; 

 
Mampu menyiapkan 

administrasi persurat 

an di lingkungan unit 
organisasi; 

 

Mampu menjelaskan 
me kanisme, tata cara 

dan prosedur teknis 

pengelolaan ketata 

usahaan organisasi. 

11. Manajemen 

Kearsipan 

1 Memahami konsep 

dasar, ruang lingkup, 

peraturan dan mekanis 
me, tata cara prosedur 

pengelolaan kearsipan 

1.1 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 

 
1.3 

 

 
 

1.4 

 
 

 

1.5 
 

 

 

 
 

1.6 

Mampu memahami 

konsep dasar, ruang 

lingkup, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 

prosedur pengelolaan 

kearsipan; 
 

Mampu menjelaskan 

dan menggambarkan 
batasan dan ruang 

lingkup tugas-tugas 

pengelolaan kearsipan; 

 
Mampu memahami 

prinsip-prinsip pemi 

lahan arsip; 
 

Mampu memahami tu 

juan, fungsi dan man 
faat pemilahan arsip; 

 

Mampu menjelaskan 
mekanisme, tata cara 

dan prosedur teknis 

pemilahan dan retensi 

arsip; 
 

Mampu mencatat, me 

nyeleksi, mengarahkan 
surat serta mengin 

ventarisasi dan mele 

takkan arsip sesuai 
dengan petunjuk tek 

nis pengarsipan. 

12. Standard 

Operating 
Procedure (SOP) 

1 Menyusun SOP sesuai 

dengan pedoman 

2.1 

 
 

Mengidentifikasi kebu 

tuhan SOP dalam 
rangka pelaksanaan 
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2.2 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 
2.4 

 

 
 

2.5 

pekerjaan; 
 

Mampu menguraikan 

isi dan bagan alir 

pekerjaan yang baku; 
 

Menterjemahkan kebu 

tuhan aktivitas pekerja 
an kedalam bagan alir 

dan proses pekerjaan; 

 
Mengecek kesesuaian 

pelaksanaan tugas 

dengan SOP; 
 

Melakukan pencatatan 

ketidaksesuaian pelak 

sanaan proses operasi 

pekerjaan; 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang D.III   

2.Bidang Ilmu Kearsipan atau sesuai kualifikasi yang 
dipersyaratkan untuk JF Fungsional Arsiparis 

Pelaksana Lanjutan 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. II 

  
 

 

2.Teknis - Diklat Manajemen 

Tata Naskah 

Dinas 

    

 - Diklat Manajemen 

Arsip Dinamis 

dan Arsip Statis 

    

 - Diklat 
Pengelolaan 

Kearsipan 

    

3.Fungsional 

 

Diklat Fungsional 

Arsiparis Terampil 

    

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Pengatur (II/c) 

E. Indikator kinerja jabatan 
- Kualitas Pengelolaan Arsip di lingkungan 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Prov. Kalbar. 
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Nama Jabatan  : ARSIPARIS AHLI PERTAMA 

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintah : Tata Kelola Arsip 

 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melaksanakan tugas kegiatan kearsipan seperti 

mencatat, menyeleksi, pengeditan dan peng 
gabungan data, dokumentasi dan informasi serta 

pengembangan profesi sesuai prosedur kerja untuk 

memperlancar pelaksanaan tugas. 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 2 Mampu mengingatkan, 

mengajak rekan kerja 
untuk bertindak sesuai 

nilai, norma, dan etika 

organisa 

2.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.2 

 
 

 

 
 

 

2.3 
 

Mengingatkan rekan 

kerja untuk bertindak 
sesuai dengan nilai, 

norma, dan etika 

organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 

Mengajak orang lain 

untuk bertindak sesuai 
etika dan kode etik; 

 

Menerapkan norma -

norma secara konsis  
ten dalam setiap situ 

asi, pada unit kerja 

terkecil  / kelompok 
kerjanya;  

 

Memberikan informasi 
yang dapat dipercaya 

sesuai dengan etika 

organis. 

2. Kerjasama 2 Menumbuhkan tim 
kerja yang partisipatif 

dan efektif 

2.1 
 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 
 

Membantu orang lain 
dalam menyelesaikan 

tugas-tugas mereka un 

tuk mendukung sasa 
ran tim; 

 

Berbagi informasi yang 
relevan atau berman 

faat pada anggota tim; 

Mempertimbangkan 
masukan dan keahlian 
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2.3 

 

anggota dalam tim/ 
kelompok kerja serta 

bersedia untuk belajar 

dari orang lain;  

 
Membangun komitmen 

yang tinggi untuk me 

nyelesaikan tugas tim. 

3. Komunikasi 2 Aktif menjalankan komu 

nikasi secara formal dan 

informal; Bersedia 
mendengarkan orang 

lain, menginterpretasi 

kan pesan dengan res 

pon yang sesuai, mam 
pu menyusun materi 

presentasi, pidato, nas 

kah, laporan, dl 

2.1 

 

 
 

 

2.2 

 
 

 

 
 

 

 
2.3 

 

 
 

Menggunakan gaya 

komu nikasi informal 

untuk meningkatkan 
hubungan profesional;  

 

Mendengarkan pihak 

lain secara aktif; 
Menangkap dan meng 

interpretasikan pesan- 

pesan dari orang lain, 
serta memberikan res 

pon yang sesuai;   

 
Membuat materi 

presentasi, pidato, 

draft nas kah, laporan 
dll sesuai arahan 

pimpinan 

4. Orientasi pada 

hasil 

2 Berupaya meningkatkan 

hasil kerja pribadi yang 
lebih tinggi dari standar 

yang ditetapkan, men 

cari, mencoba metode 
alternatif untuk pening 

katan kinerja 

2.1 

 
 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 

 
2.3 

Menetapkan dan ber 

upaya mencapai stan 
dar kerja pribadi yang 

lebih tinggi dari 

standar kerja yang 
ditetapkan organisasi;  

 

Mencari, mencoba me 
tode kerja alternatif 

untuk meningkatkan 

hasil kerjanya;  

 
Memberi contoh kepa 

da orang-orang di unit 

kerja nya untuk menco 
ba menerapkan metode 

ker ja yang lebih efektif 

yang sudah dilakukan 

nya. 

5. Pelayanan publik 2 Mampu mensupervisi/ 

mengawasi / menyelia 

dan menjelaskan proses 
pelaksanaan tugas - 

tugas pemerintahan/ 

pelayanan publik secara 
transparan 

2.1 

 

 
 

 

 
 

Menunjukan sikap ya 

kin dalam mengerja  

kan tugas-tugas peme 
rintahan / pelayanan 

publik, mampu menye 

lia dan menjelaskan 
secara obyektif bila 
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2.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.3 

ada yang mempertanya 
kan kebijakan yang 

diambil; 

 

Secara aktif mencari 
informasi untuk menge 

nali kebutuhan pe 

mangku kepentingan 
agar dapat menjalan 

kan pelaksanaan tugas 

pemerintahan, pem 
bangunan  dan pela 

yanan publik secara 

cepat dan tanggap; 
 

Mampu mengenali dan 

memanfaatkan kebiasa 

an, tatacara, situasi ter 
tentu sehingga apa 

yang disampaikan men 

jadi perhatian pemang 
ku kepentingan dalam 

hal penyelesaian tugas 

-tugas pemerintahan, 
pembangunan dan 

pelayanan publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 
lain 

2 Meningkatkan kemam 

puan bawahan dengan 
memberikan contoh dan 

penjelasan cara melaksa 

nakan suatu pekerjaan 

2.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 

 
2.3 

 

 
 

 

Meningkatkan kemam 

puan bawahan dengan 
memberikan contoh, 

instruksi, penjelasan 

dan petunjuk praktis 
yang jelas kepada ba 

wahan dalam menye 

lesaikan suatu pekerja 
an;  

 

Membantu bawahan 
untuk mempelajari pro 

ses, program atau 

sistem baru;  

 
Menggunakan metode 

lain untuk meyakinkan 

bahwa orang lain telah 
memahami penjelasan 

atau pengarahan. 

7. Mengelola 
perubahan 

2 Proaktif beradaptasi 
mengikuti perubahan 

2.1 
 

 

 

 
 

 

Menyesuaikan cara 
kerja lama dengan 

menerap kan metode / 

proses baru selaras 

dengan ketentuan yang 
berlaku tanpa arahan 

orang lain; 
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2.2 
 

 

 

 
2.3 

 

Mengembangkan ke 
mampuan diri untuk 

menghadapi perubah 

an;  

 
Cepat dan tanggap 

dalam menerima peru 

bahan. 

8. Pengambilan 

keputusan 

2 Menganalisis masalah 

secara mendalam 

2.1 

 

 
 

 

 

2.2 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

Melakukan analisis 

secara mendalam ter 

hadap informasi yang 
tersedia dalam upaya 

mencari solusi; 

 

Mempertimbangkan 
berbagai alternatif 

yang ada sebelum 

membuat kesimpulan;  
 

Membuat keputusan 

operasional berdasar 
kan ke simpulan dari 

berbagai sumber infor 

masi sesuai dengan 

pedoman yang ada. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 2 Aktif mengembangkan 

sikap saling menghar 
gai, menekankan persa 

maan dan persatuan 

2.1 

 
 

 

 
 

2.2 

 

 
 

 

 
2.3 

 

 
 

 

 
 

Menampilkan sikap 

dan perilaku yang pe 
duli akan nilai-nilai ke 

beragaman dan meng 

hargai perbedaan;   
 

Membangun hubungan 

baik antar individu 

dalam organisasi, mit 
ra kerja, pemangku 

kepentingan;  

 
Bersikap tenang, mam 

pu mengendalikan emo 

si, kemarahan dan frus 
tasi dalam menghadapi 

perten tangan yang 

ditimbulkan oleh perbe 
daan latar belakang, 

agama / kepercayaan, 

suku, jender, sosial 

ekonomi, preferensi 
politik di lingkungan 

unit kerjanya. 
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C. Teknis 

10. Manajemen 

SDM 

2 Mampu menyelenggara 

kan administrasi mana 

jemen SDM sesuai pedo 

man, petunjuk teknis 

 

2.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
 

 

 

2.3 
 

 

 

Mampu menyelenggara 
kan administrasi penge 

lolaan SDM, (perenca 

naan kebutuhan, 
rekruitmen, penem 

patan, mutasi dan 

promosi, pengembang 
an karier dan kom 

petensi, manajemen 

kinerja, remunerasi, 
penghargaan dan disip 

lin, kepangkatan, pem 

berhentiaan dan pe 

mensiunan, hak dan 
kewajiban  sesuai pedo 

man dan petunjuk 

teknis; 
 

Mampu membimbing 

rekan sekerja dalam 
unit organisasi dalam 

menyelenggarakan dan 

pemecahan masalah 
operasional adminis 

trasi pengelolaan SDM; 

  

Mampu mengoperasi 
kan sistem informasi 

manajemen ASN di 

lingkup unit kerjanya 

yang terintegrasi 

11. Manajemen Tata 

Usaha 

2 Melaksanakan pengelola 

an ketatausahaan unit 

organisasi 

2.1 

 
 

 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 

 
 

Mampu menyusun 

rencana operasional 
pengelolaan adminis 

trasi ketatausahaan 

di ling kungan organ 

sasinya; 
 

Mampu menghimpun, 

mencatat, mengelola, 
menggandakan, me 

ngirim, dan menyim 

pan keterangan-kete 
rangan yang diperlu 

kan dalam rangka 

pemberian layanan 
administratif unit 

organisasi; 

Mampu melakukan 

korespondensi dalam 
rangka mendukung 
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2.4 

kelancaran adminis 
trasi unit organisasi; 

 

Mampu memberikan 

layanan tata naskah 
dinas kepada pegawai 

di lingkungan unit 

organisasi; 
 

12. Manajemen 

Kearsipan 

2 Melaksanakan 

pengelolaan arsip 

2.1 

 
 

 

 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

Mampu mengolah, 

memilah dan menem 
patkan arsip berdasar  

kan tingkat kepen 

tingan; 

 
Mampu melakukan pe 

rawatan dan pemeliha 

raan arsip secara 
berkala sesuai dengan 

petunjuk teknis peng 

arsipan; 
 

Mampu menjelaskan 

secara lengkap, rinci 
dan jelas pengelolaan 

arsip kepada stake 

holder terkait. 

13. Standar 
Operasional 

Prosedur (SOP) 

2 Menyusun SOP sesuai 
dengan pedoman 

2.1 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

2.3 

 
 

 

 
 

2.4 

 
 

 

2.5 

Mengidentifikasi kebu 
tuhan SOP dalam 

rangka pelaksanaan 

pekerjaan; 
 

Mampu menguraikan 

isi dan bagan alir 
pekerjaan yang baku; 

 

Menterjemahkan kebu  

tuhan aktivitas peker 
jaan kedalam bagan 

alir dan proses 

pekerjaan; 
 

Mengecek kesesuaian 

pelaksanaan tugas 
dengan SOP; 

 

Melakukan pencatat 
an ketidak sesuaian 

pelak sanaan proses 

operasi pekerjaan; 

III . PERSYARATAN JABATAN 
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Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang S 1/D IV  

2.Bidang Ilmu Umum, sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan 

untuk JF Fungsional Arsiparis Ahli Pertama 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. III 

    

2.Teknis - Diklat Manajemen 
Tata Naskah 

Dinas 

    

 - Diklat Manajemen 

Arsip Dinamis 

dan Arsip Statis 

   
 

 - Diklat 

Pengelolaan 

Kearsipan 

    

3.Fungsional Diklat Fungsional 

Arsiparis Ahli 

Pertama 

    

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Penata Muda  (III/a) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Pengelolaan Arsip di lingkungan 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Prov. Kalbar; 
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Nama Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan : Sumber Daya Manusia Aparatur dan Ketatausahaan 

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan yang meliputi penerima 

an, pencatatan dan pendokumentasian 
dokumen administrasi sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

pelaksa naan tugas berjalan lancar, efektif 

dan efisien 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 
sesuai nilai, norma, 

etika organisasi dalam 

kapasitas pribadi 

1.1 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 

 
1.3 

Bertingkah laku sesuai 
dengan perkataan; Ber 

kata sesuai dengan 

fakta; 
 

Melaksanakan peratu 

ran, kode etik organi 
sasi dalam lingkungan 

kerja sehari-hari, pada 

tataran individu / 

pribadi;  
 

Tidak menjanjikan/ 

memberikan sesuatu 
yang bertentangan de 

ngan aturan organi 

sasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 

kelompok  kerja 

 

1.1 

 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

Berpartisipasi sebagai 

anggota tim yang baik, 

melakukan tugas/bagi 

annya, dan mendu 
kung keputusan tim; 

 

Mendengarkan dan 
menghargai masukan 

dari orang lain dan 

memberikan usulan -
usulan bagi kepenting 
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1.3 

 

 

an tim; 
 

Mampu menjalin inte 

raksi sosial untuk 

penyelesaian tugas. 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan 

informasi dengan 

jelas, lengkap, 
pemahaman yang 

sama 

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.2 
 

 

 
 

3.3 

 
 

 

Menyampaikan infor 

masi (data), pikiran 

atau pendapat dengan 
jelas, singkat dan tepat 

dengan menggunakan 

cara / media yang 
sesuai dan  mengikuti 

alur yang logis; 

 

Memastikan pemaham  
an yang sama atas 

instruksi yang diterima 

/diberikan; 
 

Mampu melaksanakan 

kegiatan surat menyu 
rat sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 

Hasil 

1 Bertanggung jawab 

untuk memenuhi 
standar kerja 

 

1.1 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

 
1.3 

 

 

 
 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas dapat 
diandalkan; 

 

Bekerja dengan teliti 
dan hati-hati guna 

meminimalkan kesalah 

an dengan mengacu 
pada standar kualitas 

(SOP); 

 
Bersedia menerima ma 

sukan, mengikuti 

contoh cara bekerja 

yang lebih efektif, 
efisien di lingkungan 

kerjanya 

5. Pelayanan 
Publik 

1 Menjalankan tugas  
mengikuti standar  

pelayanan. 

 

1.1 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
1.2 

Mampu mengerjakan 
tugas-tugas dengan me 

ngikuti standar pela 

yanan yang objektif, 
netral, tidak memihak, 

tidak diskriminatif, 

transparan dan tidak 

terpengaruh kepenting 
an pribadi / kelompok 

/partai politik; 

 
Melayani kebutuhan, 
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1.3 
 

 

 
 

permintaan dan keluh  
an pemangku kepen 

tingan; 

 

Menyelesaikan masa 
lah dengan tepat tanpa 

ber sikap membela diri 

dalam kapasitas seba 
gai pelaksana pelaya 

nan publik. 

6. Pengembangan 
diri dan orang 

lain 

1 Pengembangan diri 
 

1.1 
 

 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

 
1.3 

 

 

 
 

Mengidentifikasi kebu 
tuhan pengembangan 

diri dan menyeleksi 

sum berserta metodo 

logi pembelajaran yang 
di perlukan; 

 

Menunjukkan usaha 
mandiri untuk mempe 

lajari keterampilan 

atau kemampuan baru 
dari berbagai media 

pembela jaran; 

 
Berupaya meningkat 

kan diri dengan belajar 

dari orang-orang lain 

yang berwawasan luas 

di dalam organisasi. 

7. Mengelola 

Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 

dengan arahan 
 

1.1 

 
 

 

 
 

 

1.2 

 
 

 

1.3 
 

 

Sadar mengenai peru  

bahan yang terjadi di 
organisasi dan berusa 

ha menyesuaikan diri 

dengan perubahan ter 
sebut; 

 

Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 
petunjuk/pedoman; 

 

Menyesuaikan cara ker 
ja lama dengan mene 

rap kan metode/proses 

baru dengan bimbing 

an orang lain. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 

masi untuk bertindak 

sesuai kewenangan 
 

1.1 

 

 
 

 

 
1.2 

Mengumpulkan dan 

mempertimbangkan in 

formasi yang dibutuh 
kan dalam mencari 

solusi;  

 
Mengenali situasi/pilih 
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1.3 
 

 

 
 

an yang tepat untuk 
bertindak sesuai kewe 

nangan; 

 

Mempertimbangkan ke 
mungkinan solusi yang 

dapat diterapkan 

dalam pekerjaan rutin 
berdasar kan kebijakan 

dan prosedur yang 

telah ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 

menerima kemajemuk 

an 

1.1 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

1.3 

 

Mampu memahami, me 

nerima, peka terhadap 

perbedaan individu/ 
kelompok masyarakat; 

 

Terbuka, ingin belajar 
tentang perbedaan/ 

kema jemukan masya 

rakat; 
 

Mampu bekerja ber 

sama dengan individu 

yang berbeda latar 

belakang dengannya 

C. Teknis 

10. Manajemen Tata 
Usaha 

1 Memahami Konsep 
dasar, ruang lingkup, 

peraturan dan mekanis 

me, tatacara prosedur 

pengelolaan ketata 
usahaan 

1.1 
 

 

 

 
 

 

 
1.2 

  

 
 

 

 
 

1.3 

 

 
 

 

1.4 

Mampu memahami 
konsep dasar, ruang 

lingkup, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur pengelolaan 
ketatausahaan organi 

sasi; 

 
Mampu menjelaskan 

dan menggambarkan 

batasan dan ruang 
lingkup tugas-tugas 

pengelolaan ketata 

usahaan; 
 

Mampu menyiapkan 

administrasi persurat 

an di lingkungan unit 
organisasi; 

 

Mampu menjelaskan 
mekanisme, tata cara 

dan prosedur teknis 

pengelolaan ketata 
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usahaan organisasi. 

11. Manajemen 
Kearsipan 

1 Memahami Konsep 
dasar, ruang lingkup, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
Prosedur pengelolaan 

kearsipan 

1.1 
 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 

1.3 
 

 

 
1.4 

 

 
 

1.5 

 
 

 

 

 
1.6 

Mampu memahami 
konsep dasar, ruang 

lingkup, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur pengelolaan 

kearsipan; 

 
Mampu menjelaskan 

dan menggambarkan 

batasan dan ruang 
lingkup tugas-tugas 

pengelolaan kearsipan; 

 

Mampu memahami 
prinsip-prinsip pemi 

lahan arsip; 

 
Mampu memahami tu 

juan, fungsi dan man 

faat pemilahan arsip; 
 

Mampu menjelaskan 

mekanisme, tata cara 
dan prosedur teknis 

pemilahan dan retensi 

arsip; 

 
Mampu mencatat, me 

nyeleksi, mengarahkan 

surat serta menginven  
tarisasi dan meletak 

kan arsip sesuai 

dengan petunjuk tek 

nis pengarsipan. 

12. Manajemen 

SDM 

1 Memaham konsep 

dasar manajemen SDM 

ASN 

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 

 
 

Memahami azas, prin 

sip nilai dasar, kode 

etik dan perilaku, 
jenis, status, kedudu 

kan ASN, fungsi tugas, 

peran dan kelembaga 
an ASN, jabatan, hak 

dan kewa jiban serta 

kelembagaan ASN, 
sistem informasi mana 

jemen ASN; 

 
Memahami tahap pe 

ngelolaan SDM ASN 

dari penyusunan dan 

pene tapan kebutuhan, 
rekruitmen, penempat 
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1.3 

 

 
 

 

an, mutasi dan 
promosi, pengembang 

an karier dan kompe 

tensi, manajemen 

kinerja, remunerasi, 
penghargaan dan disip 

lin, kepangkatan, pem 

berhentiaan dan pen 
siun, hak dan kewa 

jiban  SDM aparatur; 

 
Mampu mengakses 

dan menyediakan infor 

masi pribadi dalam 
sistem informasi mana 

jemen ASN. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang SMA/SMK sederajat 

2.Bidang 
Ilmu 

Umum 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. II 
    

 

2.Teknis - Diklat Tata 
Naskah Dinas 

 
   

 - Diklat 

Administrasi 

Pekantoran 

 

   

 - Diklat 

Administrasi 

Kearsipan 

 

   

3.Fungsional -    

C. Pengalaman kerja - 

D. Pangkat Pengatur Muda (II/a) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas dokumen administrasi kepegawaian di 

lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Prov. Kalbar. 
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Nama Jabatan : PENGELOLA KEPEGAWAIAN 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan : Sumber Daya Manusia Aparatur dan 

Ketatausahaan 

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan 
laporan di bidang kepegawaian sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan 
dapat berjalan lancar, efektif dan efisien 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 

sesuai nilai, norma, 

etika organisasi dalam 
kapasitas pribadi 

1.1 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 

 
 

1.3 

Bertingkah laku sesuai 

dengan perkataan; Ber 

kata sesuai dengan 
fakta; 

 

Melaksanakan peratur 
an, kode etik organisasi 

dalam lingkungan kerja 

sehari-hari, pada tatar 

an individu/pribadi;  
 

Tidak menjanjikan/ 

memberikan sesuatu 
yang bertentangan de 

ngan aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 
kelompok  kerja 

 

1.1 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

 

1.3 
 

 

Berpartisipasi sebagai 
anggota tim yang baik, 

melakukan tugas/bagi 

annya, dan mendukung 

keputusan tim; 
 

Mendengarkan dan 

menghargai masukan 
dari orang lain dan 

memberikan usulan-

usulan bagi kepenting 
an tim; 

 

Mampu menjalin inte 
raksi sosial untuk 

penye lesaian tugas. 
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3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 
masi dengan jelas, 

lengkap, pemahaman 

yang sama 

1.1 
 

 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
3.3 

 

 

 

Menyampaikan infor 
masi (data), pikiran 

atau pendapat dengan 

jelas, singkat dan tepat 

dengan menggunakan 
cara / media yang 

sesuai dan  mengikuti 

alur yang logis; 
 

Memastikan pemaham 

an yang sama atas 
instruksi yang diterima 

/diberikan; 

 
Mampu melaksanakan 

kegiatan surat menyu 

rat sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 

Hasil 

1 Bertanggung jawab 

untuk memenuhi 

standar kerja 
 

1.1 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 

 
  

1.3 

 
 

 

 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas dapat 

diandalkan; 
 

Bekerja dengan teliti 

dan hati-hati guna 
meminimalkan kesa 

lahan dengan mengacu 

pada standar kualitas 

(SOP); 
 

Bersedia menerima ma 

sukan, mengikuti con 
toh cara bekerja yang 

lebih efektif, efisien di 

ling kungan kerjanya 

5. Pelayanan 

Publik 

1 Menjalankan tugas  

mengikuti standar  

pelayanan. 

 

1.1 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

1.3 

 
 

Mampu mengerjakan 

tugas-tugas dengan 

mengikuti standar pela 

yanan yang objektif, 
netral, tidak memihak, 

tidak diskriminatif, 

transparan dan tidak 
terpengaruh kepenting 

an pribadi / kelompok 

/partai politik; 
 

Melayani kebutuhan, 

permintaan dan keluh 
an pemangku kepenting 

an; 

Menyelesaikan masalah 

dengan tepat tanpa ber 
sikap membela diri 
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dalam kapasitas seba 
gai pelaksana pelayan 

an publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 
lain 

1 Pengembangan diri 

 

1.1 

 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 
 

Mengidentifikasi kebu 

tuhan pengembangan 
diri dan menyeleksi 

sumber serta metodo  

logi pembelajaran yang 
di perlukan; 

 

Menunjukkan usaha 
mandiri untuk mempela 

jari keterampilan atau 

kemampuan baru dari 

berbagai media pembela 
jaran; 

 

Berupaya meningkat 
kan diri dengan belajar 

dari orang-orang lain 

yang berwawasan luas 

di dalam organisasi. 

7. Mengelola 

Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 

dengan arahan 

 

1.1 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

1.3 
 

 

Sadar mengenai peru 

bahan yang terjadi di 

organisasi dan berusa 
ha menyesuaikan diri 

dengan perubahan 

tersebut; 
 

Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 
petunjuk/pedoman; 

 

Menyesuaikan cara 
kerja lama dengan 

menerapkan metode/ 

proses baru dengan 

bimbingan orang lain. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 

masi untuk bertindak 

sesuai kewenangan 
 

1.1 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 

 
 

1.3 

 
 

Mengumpulkan dan 

mempertimbangkan in 

formasi yang dibutuh 
kan dalam mencari 

solusi; 

 
Mengenali situasi/pilih 

an yang tepat  untuk 

bertindak sesuai kewe 

nangan; 
 

Mempertimbangkan ke 

mungkinan solusi yang 
dapat diterapkan dalam 
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pekerjaan rutin ber 
dasarkan kebijakan dan 

prosedur yang telah 

ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 

menerima kemaje 

mukan 

1.1 

 

 
 

 

1.2 

 
 

 

 
1.3 

 

Mampu memahami, me 

nerima, peka terhadap 

perbedaan individu/ 
kelompok masyarakat; 

 

Terbuka, ingin belajar 

tentang perbedaan/ke 
majemukan masya 

rakat; 

 
Mampu bekerja ber 

sama dengan individu 

yang berbeda latar 

belakang dengan-nya 

C. Teknis 

10. Manajemen Tata 

Usaha 

1 Memahami Konsep 

dasar, ruang lingkup, 
peraturan dan mekanis 

me, tatacara prosedur 

pengelolaan ketata 
usahaan 

1.1 

 
 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 
 

1.4 

Mampu memahami kon 

sep dasar, ruang ling 
kup, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur pengelolaan 
ketatausahaan organi 

sasi; 

 
Mampu menjelaskan 

dan menggambarkan 

batasan dan ruang ling  

kup tugas-tugas penge 
lolaan ketata usahaan; 

 

Mampu menyiapkan 
administrasi persuratan 

di lingkungan unit 

organisasi; 
 

Mampu menjelaskan 

mekanisme, tata cara 
dan prosedur teknis 

pengelolaan ketata 

usahaan organisasi. 

11. Manajemen 
Kearsipan 

1 Memahami Konsep 
dasar, ruang lingkup, 

peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
Prosedur pengelolaan 

kearsipan 

1.1 
 

 

 
 

 

 

Mampu memahami kon 
sep dasar, ruang ling 

kup, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur pengelolaan 

kearsipan; 
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1.2 
 

 

 

 
 

1.3 
 

 
 

1.4 

 
 
 

1.5 

 

 
 

 
 

1.6 

Mampu menjelaskan 
dan menggambarkan ba 

tasan dan ruang 

lingkup tugas-tugas 

pengelolaan kearsipan; 
 

Mampu memahami prin 
sip-prinsip pemilahan 

arsip; 
 

Mampu memahami tuju 

an, fungsi dan manfaat 
pemilahan arsip; 
 

Mampu menjelaskan 

me kanisme, tata cara 

dan prosedur teknis 
pemilahan dan retensi 

arsip; 
 

Mampu mencatat, me 

nyeleksi, mengarahkan 

surat serta menginven 
tarisasi dan meletakkan 

arsip sesuai dengan pe 

tunjuk teknis pengar 
sipan. 

12. Standard 

Operating 

Procedure (SOP) 

1. Memahami konsep 

dasar, teknik metode 

dalam penyusunan 
SOP 

1.1 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

 
1.4 

Memahami konsep da 

sar, metode, peraturan, 

dan  aspek dalam 
menyusun SOP; 

 

Mampu menjelaskan 
langkah-langkah dan 

pro sedur penyusunan 

SOP; 
 

Mampu menjelaskan 

komponen di dalam 
SOP dan bagan alir 

pekerjaan yang ada di 

dalam dokumen SOP; 

 
Mampu menggambar 

kan para pihak yang 

terkait dengan aliran 
kerja. 

13. Manajemen 

SDM 

1 Memahami konsep 

dasar manajemen SDM 
ASN 

1.1 

 
 

 

 

 
 

 

Memahami azas, prin 

sip nilai dasar, kode 
etik dan perilaku, jenis, 

status, kedudukan 

ASN, fungsi tugas, 

peran dan kelembagaan 
ASN, jabatan, hak dan 

kewajiban serta kelem 
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1.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

1.3 

 

 
 

 

bagaan ASN, sistem 
informasi manajemen 

ASN; 
 

Memahami tahap penge 

lolaan SDM ASN dari 

penyusunan dan pene 
tapan kebutuhan, rek 

ruitmen, penempatan, 

mutasi dan promosi, 
pengembangan karier 

dan kompetensi, mana 

jemen kinerja, remune 
rasi, penghargaan dan 

disiplin, kepangkatan, 

pemberhentiaan dan 
pensiun, hak dan kewa 

jiban  SDM aparatur; 
 

Mampu mengakses dan 

menyediakan informasi 

pribadi dalam sistem 
informasi manajemen 

ASN. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang SMA/SMK sederajat 

2.Bidang Ilmu Umum 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. II 
    

 

2.Teknis - Diklat Manajemen 

Tata Naskah 
Dinas 

 

   

 - Diklat Sistem 

Informasi Manaje 
men Kepegawaian 

 

   

 - Diklat Adminis 

trasi Kearsipan 

 
   

 - Diklat Adminis 
trasi Kepegawaian 

 
   

3.Fungsional -    

C. Pengalaman kerja - 

D. Pangkat Pengatur Muda (II/a) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas dokumen administrasi kepegawaian di 

lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Prov. Kalbar. 
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Nama Jabatan : PENGEMUDI 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan : Operasional mengemudi 

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melaksanakan kegiatan yang meliputi memeriksa, 

memanaskan, dan merawat kelengkapan kendaraan 
berdasarkan petunjuk norma yang berlaku serta 

mengemudikan, memperbaiki, dan melaporkan 

segala kerusakan agar kondisi kendaraan selalu siap 

pakai untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

pimpinan 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 

sesuai nilai, norma, 

etika organisasi dalam 
kapasitas pribadi 

1.1 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 

 
 

1.3 

Bertingkah laku sesuai 

dengan perkataan; ber 

kata sesuai dengan 
fakta; 

 

Melaksanakan peratur 
an, kode etik organisasi 

dalam lingkungan kerja 

sehari-hari, pada tatar 

an individu/pribadi;  
 

Tidak menjanjikan/ 

memberikan sesuatu 
yang bertentangan de 

ngan aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 
kelompok  kerja 

 

1.1 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

 

Berpartisipasi sebagai 
anggota tim yang baik, 

melakukan tugas/bagi 

annya, dan mendukung 

keputusan tim; 
 

Mendengarkan dan 

menghargai masukan 
dari orang lain dan 

memberikan usulan -

usulan bagi kepenting 
an tim; 
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1.3 
 

 

Mampu menjalin inte  
raksi sosial untuk 

penyelesaian tugas 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 

masi dengan jelas, 
lengkap, pemahaman 

yang sama 

1.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 

Menyampaikan infor 

masi (data), pikiran 
atau pendapat dengan 

jelas, singkat dan tepat 

dengan menggu nakan 
cara / media yang 

sesuai dan  mengikuti 

alur yang logis; 
 

Memastikan pemaham 

an yang sama atas 

instruksi yang diterima 
/diberikan; 

 

Mampu melaksanakan 
kegiatan surat menyu 

rat sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 

Hasil 

1 Bertanggung jawab 

untuk memenuhi stan 

dar kerja 

 

1.1 

 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas dapat 

diandalkan; 

 
Bekerja dengan teliti 

dan hati-hati guna 

meminimalkan kesalah 
an dengan mengacu 

pada standar kualitas 

(SOP); 
 

Bersedia menerima ma 

sukan, mengikuti con 
toh cara bekerja yang 

lebih efektif, efisien di 

ling kungan kerjanya 

5. Pelayanan 
Publik 

1 Menjalankan tugas  
mengikuti standar  

pelayanan. 

 

1.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
1.2 

 

 
 

Mampu mengerjakan 
tugas-tugas dengan 

mengikuti standar pela 

yanan yang objektif, 
netral, tidak memihak, 

tidak diskriminatif, 

transparan dan tidak 
terpengaruh kepenting 

an pribadi / kelompok 

/partai politik; 

 
Melayani kebutuhan, 

permintaan dan keluh 

an pemangku kepen 
tingan; 
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1.3 

 

 

 
 

 
Menyelesaikan masa 

lah dengan tepat tanpa 

bersikap membela diri 

dalam kapasitas seba 
gai pelak sana pela 

yanan publik. 

6. Pengembangan 
diri dan orang 

lain 

1 Pengembangan diri 
 

1.1 
 

 

 
 

 

 

1.2 
 

 

 
 

 

 
1.3 

 

 
 

 

Mengidentifikasi kebu 
tuhan pengembangan 

diri dan menyeleksi 

sumber serta metodo 
logi pembelajaran yang 

diperlukan; 

 

Menunjukkan usaha 
mandiri untuk mempe 

lajari keterampilan atau 

kemampuan baru dari 
berbagai media 

pembelajaran; 

 
Berupaya meningkat 

kan diri dengan belajar 

dari orang-orang lain 
yang berwawasan luas 

di dalam organisasi. 

7. Mengelola 

Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 

dengan arahan 
 

1.1 

 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 

1.3 
 

 

Sadar mengenai peru 

bahan yang terjadi di 
organisasi dan berusa 

ha menyesuaikan diri 

dengan perubahan 
tersebut; 

 

Mengikuti perubahan 
secara terbuka sesuai 

petunjuk/pedoman; 

 

Menyesuaikan cara ker 
ja lama dengan mene 

rapkan metode/proses 

baru dengan bimbing 

an orang lain. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 

masi untuk bertindak 
sesuai kewenangan 

 

1.1 

 
 

 

 

 
1.2 

 

 
 

Mengumpulkan dan 

mempertimbangkan in 
formasi yang dibutuh 

kan dalam mencari 

solusi; 

 
Mengenali situasi/pilih 

an yang tepat untuk 

bertindak sesuai kewe 
nangan; 
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1.3 

 

 

 
 

 
Mempertimbangkan ke 

mungkinan solusi yang 

dapat diterapkan dalam 

pekerjaan rutin berda 
sarkan kebijakan dan 

prosedur yang telah 

ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 

menerima 

kemajemukan 

1.1 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

1.3 

 

Mampu memahami, 

menerima, peka terha 

dap perbedaan individu 
/kelompok masyarakat; 

 

Terbuka, ingin belajar 
tentang perbedaan/ 

kemajemukan masya 

rakat; 
 

Mampu bekerja ber 

sama dengan individu 
yang berbeda latar 

belakang dengan-nya 

C. Teknis 

10. Teknik 
Mengemudi 

1 Mengetahui / memaha 
mi dasar dasar dalam 

mengemudikan kenda 

raan  

1.1 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 
 

1.4 

 
 

 

Mampu memahami pe 
raturan-peraturan da 

sar dalam mengemu 

dikan kendaraan; 
 

Mampu menjelaskan 

makna rambu - rambu 

dan peraturan lalu 
lintas yang berlaku; 

 

Mampu menunjukkan 
sikap dan perilaku 

berkendara yg aman, 

nyaman dan positif; 
 

Mampu mempersiapkan 

peralatan dan perleng 
kapan Kendaraan yang 

akan digunakan. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 
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A. Pendidikan 1.Jenjang SMA/SMK sederajat 

2.Bidang 
Ilmu 

Umum 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. II 
     

2.Teknis - Diklat Pelayanan 

Prima bagi driver 

 
   

 - Pelatihan  Safety  

Driving 

 
   

 - Pelatihan Tanggap 

Darurat Bencana 

 
   

3.Fungsional -    

C. Pengalaman kerja - 

D. Pangkat Pengatur Muda (II/a) 

E. Indikator kinerja jabatan 
- Kualitas mengemudi kendaraan dan memahami 

perturan lalu lintas. 

- Kualitas merawat dan memperbaiki kerusakan 

kendaraan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Prov. Kalbar. 
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Nama Jabatan : PETUGAS KEAMANAN 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan : Keamanan lingkungan kantor 

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan yang meliputi 

pengamanan dan penertiban seperti 
penjagaan, pengawasan, tindakan, 

pengawalan berdasarkan prosedur yang 

berlaku dalam rangka ketertiban dan 

keamanan di lingkungan kerja 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 
sesuai nilai, norma, 

etika organisasi dalam 

kapasitas pribadi 

1.1 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 

 
 

1.3 

Bertingkah laku sesuai 
dengan perkataan; ber 

kata sesuai dengan 

fakta; 
 

Melaksanakan peratu 

ran, kode etik organi 
sasi dalam lingkungan 

kerja sehari-hari, pada 

tataran individu / pri 

badi;  
 

Tidak menjanjikan / 

memberikan sesuatu 
yang bertentangan de 

ngan aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 
kelompok  kerja 

 

1.1 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

Berpartisipasi sebagai 
anggota tim yang baik, 

melakukan tugas / 

bagiannya, dan mendu 

kung keputusan tim; 
 

Mendengarkan dan 

menghargai masukan 
dari orang lain dan 

memberikan usulan-

usulan bagi kepenting 
an tim; 
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1.3 
 

 

Mampu menjalin inte 
raksi sosial untuk 

penyelesaian tugas. 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 

masi dengan jelas, 
lengkap, pemahaman 

yang sama 

1.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 

Menyampaikan informa 

si (data), pikiran atau 
pendapat dengan jelas, 

singkat dan tepat de 

ngan menggunakan 
cara / media yang 

sesuai dan  mengikuti 

alur yang logis; 
 

Memastikan pemaham 

an yang sama atas 

instruksi yang diterima 
/diberikan; 

 

Mampu melaksanakan 
kegiatan surat menyu 

rat sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 

Hasil 

1 Bertanggung jawab 

untuk memenuhi 

standar kerja 

 

1.1 

 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas dapat 

diandalkan; 

 
Bekerja dengan teliti 

dan hati-hati guna 

meminimalkan kesalah 
an dengan mengacu 

pada standar kualitas 

(SOP); 
 

Bersedia menerima ma 

sukan, mengikuti con 
toh cara bekerja yang 

lebih efektif, efisien di 

lingkungan kerjanya 

5. Pelayanan 
Publik 

1 Menjalankan tugas  
mengikuti standar  

pelayanan. 

 

1.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
1.2 

 

 
 

Mampu mengerjakan 
tugas-tugas dengan me 

ngikuti standar pelayan 

an yang objektif, netral, 
tidak memihak, tidak 

diskriminatif, transpa 

ran dan tidak terpenga 
ruh kepentingan pri 

badi / kelompok /partai 

politik; 

 
Melayani kebutuhan, 

permintaan dan keluh 

an pemangku kepen 
tingan; 



3 
 

1.3 
 

 

 

 

Menyelesaikan masa 
lah dengan tepat tanpa 

bersikap membela diri 

dalam kapasitas seba 

gai pelaksana pelayan 

an publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 
lain 

1 Pengembangan diri 

 

1.1 

 
 

 

 
 

 

1.2 

 
 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 
 

Mengidentifikasi kebu 

tuhan pengembangan 
diri dan menyeleksi 

sumber serta metodo 

logi pembelajaran yang 
diperlukan; 

 

Menunjukkan usaha 

mandiri untuk mempe 
lajari keterampilan atau 

kemampuan baru dari 

berbagai media pembe 
lajaran; 

 

Berupaya meningkat 
kan diri dengan belajar 

dari orang-orang lain 

yang berwawasan luas 

di dalam organisasi. 

7. Mengelola 

Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 

dengan arahan 

 

1.1 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

1.3 

 
 

Sadar mengenai peru 

bahan yang terjadi di 

organisasi dan berusa 
ha menyesuaikan diri 

dengan perubahan ter 

sebut; 
 

Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 
petunjuk/pedoman; 

 

Menyesuaikan cara ker 

ja lama dengan mene 
rapkan metode/proses 

baru dengan bimbingan 

orang lain. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 

masi untuk bertindak 

sesuai kewenangan 
 

1.1 

 

 
 

 

 

1.2 
 

 

 
 

Mengumpulkan dan 

mempertimbangkan in 

formasi yang dibutuh 
kan dalam mencari 

solusi; 

 

Mengenali situasi/pilih 
an yang tepat untuk 

bertindak sesuai kewe 

nangan; 
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1.3 
 

 

 

 

Mempertimbangkan ke 
mungkinan solusi yang 

dapat diterapkan da 

lam pekerjaan rutin ber 

dasarkan kebijakan dan 
prosedur yang telah 

ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 

menerima 

kemajemukan 

1.1 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
1.3 

 

Mampu memahami, me 

nerima, peka terhadap 

perbedaan individu/ 

kelompok masyarakat; 
 

Terbuka, ingin belajar 

tentang perbedaan / 
kemajemukan masya 

rakat; 

 
Mampu bekerja ber 

sama dengan individu 

yang berbeda latar 

belakang dengannya. 

C. Teknis 

10. Manajemen 

Ketertiban dan 
Keselamatan 

Kerja 

1 Mendefinisikan kondisi 

keamanan dan kese 
lamatan kerja 

1.1 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 
 

 

 
1.4 

 

 

 
 

 

 
1.5 

 

 

Mampu mengidentifi 

kasi potensi terjadinya 
ketidakamanan dan ke 

celakaan kerja yang 

rawan; 
 

Mampu menggambar 

kan kriteria kondisi 

kerja yang aman dan 
nyaman sesuai standar;  

 

Mampu menyebutkan 
ketentuan yang terkait 

dengan keharusan sebu 

ah organisasi dalam 
menjaga ketertiban dan 

keselamat an kerja;  

 
Mampu menyiapkan 

peralatan dan bahan 

yang dibutuhkan dalam 

rangkan menjaga keter 
tiban dan keselamatan 

kerja;  

 
Mampu menyebutkan 

alat pengaman diri 

(APD) di tempat kerja. 
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1.6 
 

 

 

1.7 

Mampu menjelaskan 
tujuan ketertiban dan 

keselamatan kerja; 

 

Melakukan patroli keli 

ling wilayah kerja; 

11. Teknik 

Investigasi 

1 Mengumpulkan data 

dan informasi 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

 

1.3 

 
 

 

1.4 
 

 

 
1.5 

 

 
 

1.6 

Mampu menyebutkan 

fakta yang terjadi; 
 

Mampu mengidentifi 

kasi dan mencari infor 
masi awal;  

 

Mampu mengumpulkan 

data dan informasi yang 
relevan;  

 

Mampu menggambar 
kan proses investigasi 

secara umum; 

 
Mampu mendefinisikan 

langkah kerja teknik 

investigasi; 
 

Mampu menjelaskan 

setiap data, informasi, 

ataupun temuan lapang 

an yang diperoleh. 

12. Penguasaan 

Bela Diri 

1 Mengetahui teknik-

teknik dasar beladiri  

1.1 

 
 

1.2 

 
 

1.3 

 

 
 

 

1.4 

Mampu menyebutkan 

tujuan dari beladiri; 
 

Mampu mengetahui 

teknik dasar beladiri;  
 

Mampu menjelaskan 

tek nik melakukan 

pertanahan dan 
membalas serangan; 

 

Mampu membela diri 
dengan teknik yang 

paling sederhana ketika 

terjadi serangan kecil. 

13. Ketahanan 

Mental 

1 Memahami tujuan dan 

karakteristik ketahan 

an mental 

1.1 

 

 

 
 

1.2 

 
 

Menyebutkan tujuan 

dari perlunya sese 

orang untuk menguasai 

ketahanan mental; 
 

Mendefinisikan karak 

teristik ketahanan men 
tal; 
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1.3 
 

 

Menjelaskan teknik 
yang akan digunakan 

untuk melatih. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang SMA/SMK sederajat 

2.Bidang 

Ilmu 

Umum 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. II   
   

2.Teknis - Diklat Pelayanan 

Prima 

 
   

 - Pelatihan Bela Diri    
 

 - Pelatihan Tanggap 

Darurat Bencana 

 
   

3.Fungsional -    

C. Pengalaman kerja - 

D. Pangkat Pengatur Muda (II/a) 

E. Indikator kinerja jabatan Kualitas keamanan dan ketertiban di lingkungan 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. 

Kalbar. 
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Nama Jabatan  : Pranata Komputer Ahli Pertama 

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintah : Teknologi Informasi 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melaksanakan tugas Pranata Komputer, melakukan 

kegiatan di bidang teknologi informasi berbasis 

komputer, antara lain analis sistem, programmer, 
operator data entry/komputer, teknisi komputer, 

administrator jaringan, administrator database dan 

merancang web sesuai petunjuk atau peraturan 

tentang pengoperasian program untuk memperlancar 

pelaksanaan tugas 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 2 Mampu mengingat 

kan, mengajak rekan 

kerja untuk bertindak 
sesuai nilai, norma, 

dan etika organisa 

2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
2.2 

 

 
 

 

 
2.3 

 

Mengingatkan rekan ker 

ja untuk bertindak sesuai 

dengan nilai, nor ma, 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. 

2. Kerjasama 2 Menumbuhkan tim 

kerja yang partisipatif 

dan efektif 

2.1 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 
 

Membantu orang lain 

dalam menyelesaikan tu 

gas-tugas mereka untuk 
mendukung sasaran tim; 

 

Berbagi informasi yang 
relevan atau bermanfaat 

pada anggota tim; mem 

pertimbangkan masukan 
dan keahlian anggota 
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2.3 
 

dalam tim/kelompok ker 
ja serta bersedia untuk 

belajar dari orang lain;  

 

Membangun komitmen 
yang tinggi untuk menye 

lesaikan tugas tim. 

3. Komunikasi 2 Aktif menjalankan ko 
munikasi secara for 

mal dan informal; 

Bersedia mendengar 
kan orang lain, meng 

interpretasikan pesan 

dengan respon yang 

sesuai, mampu menyu 
sun materi presentasi, 

pidato, naskah, lapor 

an, dll. 

2.1 
 

 

 
 

2.2 

 

 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

Menggunakan gaya komu 
nikasi 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 presen 

tasi, pidato, draft nas 
kah, laporan dll sesuai 

arahan pimpinan. 

4. Orientasi pada 

hasil 

2 Berupaya meningkat 

kan hasil kerja pribadi 
yang lebih tinggi dari 

standar yang ditetap 

kan, mencari, menco 
ba metode alternatif 

untuk peningkatan 

kinerja. 

2.1 

 
 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 
 

2.3 

Menetapkan dan berupa 

ya mencapai standar 
kerja pribadi yang lebih 

tinggi dari standar kerja 

yang ditetapkan organi 
sasi;  

 

Mencari, mencoba meto 
de kerja alternatif untuk 

meningkatkan hasil ker 

janya;  
 

Memberi contoh kepada 

orang-orang di unit 

kerjanya untuk mencoba 
menerapkan metode ker 

ja yang lebih efektif yang 

sudah di lakukannya. 

5. Pelayanan publik 2 Mampu mensupervisi/ 

mengawasi / menyelia 

dan menjelaskan pro 
ses pelaksanaan tugas 

tugas pemerintahan/ 

pelayanan publik seca 

ra transparan 

2.1 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
2.2 

Menunjukan sikap yakin 

dalam mengerjakan tu 

gas-tugas pemerintahan/ 
pelayanan publik, mam 

pu menyelia dan menje 

laskan secara obyektif 

bila ada yang memper 
tanyakan kebijakan yang 

diambil; 

 
Secara aktif mencari in 
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2.3 

formasi untuk mengenali 
kebutuhan pemangku ke 

pentingan agar dapat 

menjalankan pelaksana 

an tugas pemerintahan, 
pembangunan  dan pela 

yanan publik secara 

cepat dan tanggap; 
 

Mampu mengenali dan 

memanfaatkan kebiasa 
an, tatacara, situasi ter 

tentu sehingga apa yang 

di sampaikan menjadi 
perhatian pemangku ke 

pentingan dalam hal 

penyelesaian tugas-tugas 

pemerintahan, pem 
bangunan dan pelayanan 

publik. 

6. Pengembangan 
diri dan orang 

lain 

2 Meningkatkan kemam 
puan bawahan dengan 

memberikan contoh 

dan penjelasan cara 
melaksanakan suatu 

pekerjaan 

2.1 
 

 

 
 

 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
2.3 

 

 
 

 

Meningkatkan kemampu 
an bawahan dengan mem 

berikan contoh, instruk 

si, penjelasan dan petun 
juk praktis yang jelas 

kepada bawahan dalam 

menyelesaikan suatu 

pekerjaan;  
 

Membantu bawahan un 

tuk mempelajari proses, 
program atau sistem 

baru;  

 
Menggunakan metode 

lain untuk meyakinkan 

bahwa orang lain telah 
memahami penjelasan 

atau pengarahan. 

7. Mengelola 

perubahan 

2 Proaktif beradaptasi 

mengikuti perubahan 

2.1 

 
 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 

2.3 
 

Menyesuaikan cara kerja 

lama dengan menerap 
kan metode/proses baru 

selaras dengan ketentu 

an yang berlaku tanpa 
arahan orang lain;  

 

Mengembangkan kemam 
puan diri untuk mengha 

dapi perubahan;  

 

Cepat dan tanggap dalam 

menerima perubahan. 
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8. Pengambilan 
keputusan 

2 Menganalisis masalah 
secara mendalam 

2.1 
 

 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
2.3 

 

 
 

 

 

Melakukan analisis seca 
ra mendalam terhadap 

infor masi yang tersedia 

dalam upaya mencari 

solusi; 
 

Mempertimbangkan ber 

bagai alternatif yang ada 
sebelum membuat kesim 

pulan;  

 
Membuat keputusan 

operasional berdasarkan 

kesimpulan dari berba 
gai sumber informasi 

sesuai dengan pedoman 

yang ada. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 2 Aktif mengembangkan 

sikap saling menghar 

gai, menekankan per 
samaan dan persatu 

an 

2.1 

 

 
 

 

 

2.2 
 

 

 
 

 

2.3 
 

 

 
 

 

 

Menampilkan sikap dan 

perilaku yang peduli 

akan nilai-nilai kebera 
gaman dan menghargai 

per bedaan;   

 

Membangun hubungan 
baik antar individu da 

lam organisasi, mitra 

kerja, pemangku kepen 
tingan;  

 

Bersikap tenang, mampu 
mengendalikan emosi, ke 

marahan dan frustasi 

dalam menghadapi per 
tentangan yang ditimbul 

kan oleh perbedaan latar 

belakang, agama/keperca 

yaan, suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi poli 

tik di lingkungan unit 

kerjanya. 

C. Teknis 

10. Pengelolaan 

Jaringan 

Teknologi 
Informasi dan 

Komunikasi 

(TIK) 

2 Mengaplikasikan ja  

ringan dan pola jaring  

an dalam pengelolaan 
jaringan TIK 

2.1 

 

 
 

2.2 

 
 

 

Mampu menginventari 

sasi jaringan dan pola 

jaringan yang tersedia; 
 

Mampu mengkonsepkan 

jaringan dan pola 
jaringan TIK yang 

dibutuhkan; 
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2.3 
 

 

 

2.4 
 

Mampu melaksanakan 
pengelolaan Jaringan 

TIK; 

 

Mampu menyusun SOP 

pengelolaan jaringan TIK. 

11. Pengelolaan 

Sistem 
Teknologi 

Informasi 

Komunikasi 
(PSTIK) 

2 Menerapkan pengelola 

an sistem Teknologi 
Informasi dan Komuni 

kasi 

2.1 

 
 

 

2.2 
 

 

 

2.3 
 

 

 
2.4 

Mampu menginventari 

sasi Pengelolaan Sistem 
TIK yang tersedia; 

 

Mampu mengkonsepkan 
pengelolaan Sistem TIK 

yang berkelanjutan; 

 

Mampu mengoperasikan 
teknik pengelolaan 

Sistem TIK yang tersedia; 

 
Mampu menyusun SOP 

teknik pengelolaan Sis 

tem TIK. 

12. Pengelolaan 

Data dan 

Informasi 

2 Menerapkan teknik 

pengelolaan data dan 

informasi 

2.1 

 

 

 
2.2 

 

 
 

 

2.3 
 

 

 
2.4 

 

 

Mampu menginventari 

sasi kebutuhan data dan 

informasi; 

 
Mampu mengkonsepkan 

teknik pengelolaan data 

dan informasi yang akan 
digunakan;  

 

Mampu melaksanakan 
teknik pengelolaan data 

dan informasi;  

 
Mampu menyusun SOP 

teknik pengelolaan data 

dan informasi 

13. Perencanaan 
dan 

Pengembangan 

Produk Audio 
Visual 

2 Mengaplikasikan pe 
rencanaan dan  pe 

ngembangan produksi 

audio visual. 

2.1 
 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 

 
 

2.3 

 
 

Mampu menginventari 
sasi data, informasi dan 

narasumber yang dibu 

tuhkan dalam perencana 
an dan pengembangan 

produksi audio visual; 

 
Mampu mengkonsepkan 

perencanaan dan pengem 

bangan produksi audio 

visual; 
 

Mampu melaksanakan 

produksi audio visual; 
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2.4 
 

 

 

Mampu menyusun SOP 
dalam perencanaan pro 

duksi dan pengembangan 

audio visual 

14. Penyelenggaraan 
Sistem 

Manajemen 

Pengolahan 
Data dan 

Informasi 

Terintegrasi 
 

2 Mengaplikasikan pe  
ngelolaan standarisasi 

komunikasi data, sis 

tem database, integra 
si sistem dan metode 

pengolahan data di 

kaitkan dengan kebu 
tuhan organisasi. 

2.1 
 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 

 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

2.4 

 

 
 

 

Mampu menginventari 
sasi pengelolaan standa 

risasi komunikasi data, 

sistem database, integ 
rasi sistem dan metode 

pengolahan data; 

 
Mampu mengkonsepkan 

standarisasi komunikasi 

data, sistem database, 

integrasi sistem dan 
metode pengolahan data 

yang sesuai dengan 

perkembangan TIK;  
 

Mampu melaksanakan 

standarisasi komunikasi 
data, sistem database, 

integrasi sistem dan 

metode pengolahan data;  
 

Mampu menyusun SOP 

yang berkaitan dengan 

perkembangan standari 
sasi komunikasi data, 

sistem database, integ 

rasi sistem dan metode 

pengolahan data. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya terhadap 

jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang S 1/D IV  

2.Bidang Ilmu Teknologi Informasi atau bidang lain sesuai 

kualifikasi yang dipersyaratkan untuk JF 

Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. III 

    

2.Teknis - Diklat Teknis 

Web Programing 
    



7 
 

 - Diklat Sistem 
Informasi Satu 

Data 

   
 

 - Diklat Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

    

3.Fungsional Diklat Pranata 

Komputer Ahli 

Pertama 

    

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Penata Muda  (III/a) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Sistem Manajemen Teknolgi Informasi 
di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Kalbar 
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Nama Jabatan : KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET 

Kelompok Jabatan : Pengawas 

Urusan Pemerintahan : Pengelolaan Keuangan, BMN/D 

 

JABATAN PENGAWAS 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Memimpin Pelaksanaan Tugas dalam 

melaksanakan pengelolaan keuangan dan 
aset, penyusunan laporan keuangan dan aset 

di lingkungan Dinas serta mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya secara efektif dan efisien. 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 2 Mampu mengingat 
kan, mengajak rekan 

kerja untuk bertin 

dak sesuai nilai, 
norma, dan etika 

organisasi 

2.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

2.3 

Mengingatkan rekan 
kerja untuk bertindak 

sesuai dengan nilai, 

norma, dan etika 
organisasi dalam sega 

la situasi dan kondisi; 

Mengajak orang lain 
untuk bertindak sesu 

ai etika dan kode 

etik; 

 
Menerapkan norma-

norma secara konsis 

ten dalam setiap 
situasi, pada unit 

kerja terkecil/kelom 

pok kerjanya; 
 

Memberikan informa 

si yang dapat diper 
caya 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 
 

2.2 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.3 

 

 
 

Berbagi informasi 
yang relevan atau ber 

manfaat pada anggo 

ta tim, mempertim 

bangkan masukan 
dan keahlian anggota 

dalam tim /kelompok 

kerja serta bersedia 
untuk belajar dari 

orang lain; 

 
Membangun komit 

men yang tinggi 

untuk menyelesaikan 

tugas tim. 

3. Komunikasi 2 Aktif menjalankan 

komunikasi secara 

formal dan infor 
mal; Bersedia men 

dengarkan orang 

lain, menginterpre 
tasikan pesan de 

ngan respon yang 

sesuai, mampu me  
nyusun materi pre 

sentasi, pidato, nas 

kah, laporan, dll 

2.1 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 
 

 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 
 

Menggunakan gaya 

komunikasi informal 

untuk meningkatkan 
hubungan profesi 

onal; 

 
Mendengarkan pihak 

lain secara aktif; 

menangkap dan 
menginterpretasikan 

pesan - pesan dari 

orang lain, serta mem 

berikan respon yang 
sesuai; 

 

Membuat materi pre 
sentasi, pidato, draft 

naskah, laporan dll 

sesuai arahan pim 

pinan 

4. Orientasi pada 

Hasil 

2 Berupaya meningkat 

kan hasil kerja 

pribadi yang lebih 
tinggi dari standar 

yang ditetapkan, 

mencari, mencoba 
metode alternatif 

untuk peningkatan 

kinerja 

2.1 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
2.3 

 

 

 
 

Menetapkan dan ber 

upaya mencapai stan 

dar kerja pribadi 
yang lebih tinggi dari 

stan dar kerja yang di 

tetapkan organisasi; 
 

Mencari, mencoba me 

tode kerja alternatif 
untuk meningkatkan 

hasil kerjanya; 

 
Memberi contoh kepa 

da orang-orang di 

unit kerjanya untuk 

mencoba menerap 
kan metode kerja 
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yang lebih efektif 
yang sudah dilaku 

kannya. 

5. Pelayanan 

Publik 

2 Mampu mensupervi 

si/ mengawasi / me 

nyelia dan menjelas 
kan proses pelaksa 

naan  tugas tugas 

pemerintahan / pela 

yanan publik secara 
transparan 

2.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 

 
 

 

 

Menunjukan sikap 

yakin dalam menger 
jakan tugas -  tugas 

pemerintahan / pela 

yanan publik, mam 
pu menyelia dan men 

jelaskan secara obyek 

tif bila ada yang 
mempertanyakan ke 

bijakan yang diambil; 

 

Secara aktif mencari 
informasi untuk me 

ngenali kebutuhan pe 

mangku kepentingan 
agar dapat menjalan 

kan pelaksanaan tu 

gas pemerintahan, 
pem bangunan dan 

pelayanan publik se  

cara cepat dan tang 
gap; 

 

Mampu mengenali 

dan memanfaatkan 
kebiasaan, tatacara, 

situasi tertentu se 

hingga apa yang di 
sampaikan menjadi 

perhatian pemangku 

kepentingan dalam 
hal penyelesaian  

tugas - tugas pemerin 

tahan, pembangunan 
dan pelayanan 

publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 

lain 

2 Meningkatkan ke 

mampuan bawahan 
dengan memberikan 

contoh dan penjelas 

an cara melaksana 

kan suatu pekerjaan 

2.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.2 

 
 

Meningkatkan ke 

mampuan bawahan 
dengan memberikan 

contoh, instruksi, 

penjelasan dan petun 
juk praktis yang jelas 

kepada bawahan 

dalam menyelesaikan  
suatu pekerjaan; 

 

Membantu bawahan 

untuk mempelajari 
proses, program atau 
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2.3 

 

 
 

 

sistem baru; 
 

Menggunakan metode 

lain untuk meyakin 

kan bahwa orang lain 
telah memahami pen 

jelasan atau penga 

rahan. 

7. Mengelola 

Perubahan 
2 Proaktif beradaptasi 

mengikuti 

perubahan 

2.1 

 

 
 

 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
2.3 

 

 

Menyesuaikan cara 

kerja lama dengan 

menerapkan metode 
/proses baru selaras 

dengan ketentuan 

yang berlaku tanpa 

arahan orang lain; 
 

Mengembangkan ke 

mampuan diri untuk 
menghadapi peru 

bahan; 

 
Cepat dan tanggap 

dalam menerima 

perubahan. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

2 Menganalisis masa 

lah secara mendalam 

2.1 

 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 

  
2.3 

 

 
 

 

Melakukan analisis 

secara mendalam ter 
hadap informasi yang 

tersedia dalam upaya 

mencari solusi;  
 

Mempertimbangkan 

berbagai alternatif 
yang ada sebelum 

membuat kesimpul 

an; 

 
Membuat keputusan 

operasional berdasar 

kan kesimpulan dari 
berbagai sumber infor 

masi sesuai dengan 

pedoman yang ada 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 2 Aktif mengembang 

kan sikap saling 

menghargai, mene 
kankan persamaan 

dan persatuan 

2.1 

 

 
 

 

 
 

2.2 

Menampilkan sikap 

dan perilaku yang 

peduli akan nilai- 
nilai keberagaman 

dan menghargai per 

bedaan; 
 

Membangun hubung 
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2.3 

 

 
 

 

an baik antar indi 
vidu dalam organi 

sasi, mitra kerja, pe 

mangku kepentingan; 

 
Bersikap tenang, 

mam pu mengendali 

kan emosi, kemarah 
an dan frustasi dalam 

menghadapi perten 

tangan yang ditimbul 
kan oleh perbedaan 

latar belakang, 

agama /kepercayaan, 
suku, jender, sosial 

ekonomi, preferensi 

politik di lingkungan 

unit kerjanya 

C. Teknis 

10. Perbendaharaan 2 Mampu melaksanakan 

Bendahara sesuai 
pedoman kerja/ 

petunjuk teknis 

2.1 

 
 

 

 

2.2 
 

 

 
 

2.3 

Mampu melaksanakan 

identifikasi, pengum 
pulan dan pengolahan 

data dari Bendahara;  

 

Mampu melaksanakan 
analisis, penyajian dan 

pemanfaatan dari 

Bendahara; 
 

Mampu menjelaskan 

secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal Benda 

hara kepada masya 

rakat dan stakeholder. 

11. Laporan 

Keuangan 

2 Mampu melaksanakan 
Laporan Keuangan 

sesuai pedoman kerja/ 

petunjuk teknis 

2.1 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
2.3 

 

 

 
 

Mampu melaksanakan 
identifikasi, pengumpul 

an dan pengolahan data 

dari Laporan Keuangan; 
 

Mampu melaksanakan 

analisis, penyajian dan 
pemanfaatan dari Lapor 

an Keuangan; 

 
Mampu menjelaskan 

secara lengkap, rinci 

dan jelas perihal 

Laporan Keuangan 
kepada masyarakat dan 

stakeholder 
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12. Perpajakan 2 Mampu melaksanakan 
Perpajakan sesuai 

pedoman kerja / petun 

juk teknis 

2.1 
 

 

 

 
2.2 

 

 
 

 

2.3 
 

 

 
 

Mampu melaksanakan 
identifikasi, pengumpul 

an dan pengolahan data 

dari Perpajakan; 

 
Mampu melaksanakan 

analisis, penyajian dan 

pemanfaatan dari Perpa 
jakan; 

 

Mampu menjelaskan 
secara lengkap, rinci 

dan jelas perihal Per 

pajakan kepada masya 

rakat dan stakeholder 

13. Pengelolaan 

Anggaran 
2 Mampu melaksanakan 

Pengelolaan Anggaran 

sesuai pedoman kerja/ 

petunjuk teknis 

2.1 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 
 

 

2.3 

 
 

 

Mampu melaksanakan 

identifikasi, pengumpul 

an dan pengolahan data 
dari Pengelolaan Anggar 

an; 

 
Mampu melaksanakan 

analisis, penyajian dan 

pemanfaatan dari Penge 
lolaan Anggaran; 

 

Mampu menjelaskan 

secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal 

Pengelolaan Anggaran 

kepada masyarakat dan 

stakeholder 

14. Pengelolaan 

BMD  

2 Mampu melaksanakan 

Pengelolaan BMD 
sesuai pedoman kerja/ 

petunjuk teknis 

2.1 

 
 

 

 

2.2 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

Mampu melaksanakan 

identifikasi, pengumpul 
an dan pengolahan data 

dari Pengelolaan BMD; 

 

Mampu melaksanakan 
analisis, penyajian dan 

pemanfaatan dari Penge 

lolaan BMD; 
 

Mampu menjelaskan 

secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal 

Pengelolaan BMD kepa 

da masyarakat dan 

stakeholder 

15. Laporan BMN 2 Mampu melaksanakan 

Laporan BMN sesuai 

pedoman kerja/ 

2.1 

 

 
 

Mampu melaksanakan 

identifikasi, pengumpul 

an dan pengolahan data 
dari Laporan BMN; 
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petunjuk teknis 2.2 
 

 

 

 
2.3 

 

 

 

Mampu melaksanakan 
analisis, penyajian dan 

pemanfaatan dari Lapor 

an BMN; 

 
Mampu menjelaskan 

secara lengkap, rinci 

dan jelas perihal Lapor 
an BMN kepada masya 

rakat dan stakeholder 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 )/ D - IV 

2.Bidang Ilmu 
Ilmu Pemerintahan/Administrasi Negara/Ilmu 

Sosial/Imu Ekonomi 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan 

Kepemimpinan 

Pengawas 

  
  

 

2.Teknis - Diklat 

Pengelolaan 

Keuangan 

    

 - Diklat 

Pengelolaan Aset 
    

 - Diklat 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

    

 - Diklat 

Penatausahaan 

Keuangan dan 

Barang 

    

 - Diklat Sistem 

Informasi 

Manajemen 
Keuangan 

Daerah 

    

 - Diklat Akutansi 

Berbasis Akrual 

   
 

 - Diklat 

Manajemen 

Pelayanan Prima 

    



8 
 

3.Fungsional 
Diklat Fungsional 
Keuangan Pusat 

dan Daerah 

Keahlian 

    

C. Pengalaman kerja Memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana 
paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang 

setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai 

dengan bidang tugas Jabatan yang akan 

diduduki; 

D. Pangkat Penata Muda Tingkat I  (III/b) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Laporan Keuangan di Lingkungan 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Kalbar 

- Kualitas Pengelolaan Anggaran di lingkungan 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Kalbar 

- Kualitas Pengelolaan BMN/D di lingkungan 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Kalbar 
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Nama Jabatan : BENDAHARA 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan : Pengelolaan Keuangan  

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan penerimaan, pengeluaran dan 
pembukuan terkait transaksi keuangan sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 
pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan dapat 
berjalan secara efektif dan efisien 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 
sesuai nilai, norma, 
etika organisasi dalam 

kapasitas pribadi 

1.1 
 
 

 
 

1.2 

 
 

 
 
 

1.3 

Bertingkah laku sesuai 
dengan perkataan; ber 
kata sesuai dengan 

fakta; 
 
Melaksanakan peratur 

an, kode etik organisasi 
dalam lingkungan kerja 

sehari-hari, pada tataran 
individu/pribadi;  
 

Tidak menjanjikan/mem 
berikan sesuatu yang 

bertentangan dengan 
aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 

kelompok  kerja 
 

1.1 

 
 

 
 
 

1.2 
 
 

 
 

 
 

1.3 

 
 

Berpartisipasi sebagai 

anggota tim yang baik, 
melakukan tugas / ba 

giannya, dan mendu 
kung keputusan tim; 
 

Mendengarkan dan 
menghargai masukan 
dari orang lain dan 

memberikan usulan-
usulan bagi kepentingan 

tim; 
 

Mampu menjalin inte 

raksi sosial untuk 
penyelesaian tugas 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 1.1 Menyampaikan informa 
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masi dengan jelas, 

lengkap, pemahaman 
yang sama 

 

 
 
 

 
 
 

 
1.2 

 
 
 

 
1.3 

 
 
 

si (data), pikiran atau 

pendapat deng an jelas, 
singkat dan tepat de 
ngan menggunakan 

cara/media yang sesuai 
dan  mengikuti alur 
yang logis; 

 
Memastikan pemaham 

an yang sama atas 
instruksi yang diterima/ 
diberikan; 

 
Mampu melaksanakan 

kegiatan surat menyurat 
sesuai tata naskah orga 
nisasi. 

4. Orientasi pada 
Hasil 

1 Bertanggung jawab 
untuk memenuhi 

standar kerja 
 

1.1 
 

 
 

1.2 

 
 

 
 
 

 
1.3 

 

 
 

 

Menyelesaikan tugas 
dengan tuntas dapat 

diandalkan; 
 

Bekerja dengan teliti 

dan hati-hati guna 
meminimalkan kesalah 

an dengan mengacu 
pada standar kualitas 
(SOP); 

 
Bersedia menerima ma 
sukan, mengikuti con 

toh cara bekerja yang 
lebih efektif, efisien di 

ling kungan kerjanya 

5. Pelayanan 

Publik 

1 Menjalankan tugas  me 

ngikuti standar  pela 
yanan. 
 

1.1 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

1.2 

 
 
 

1.3 
 

 
 

Mampu mengerjakan 

tugas-tugas dengan 
mengikuti standar pela 
yanan yang objektif, 

netral, tidak memihak, 
tidak diskriminatif, 
transparan dan tidak 

terpengaruh kepenting 
an pribadi / kelompok 

/partai politik; 
 

Melayani kebutuhan, 

permintaan dan keluhan 
pemangku kepentingan; 
 

Menyelesaikan masalah 
dengan tepat tanpa ber 

sikap membela diri 
dalam kapasitas sebagai 
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 pelak sana pelayanan 

publik. 

6. Pengembangan 
diri dan orang 

lain 

1 Pengembangan diri 
 

1.1 
 

 
 

 
 
 

1.2 
 

 
 
 

 
 

1.3 

 
 

 
 

Mengidentifikasi kebu 
tuhan pengembangan di 

ri dan menyeleksi sum 
ber serta metodologi 

pembelajaran yang 
diperlukan; 
 

Menunjukkan usaha 
mandiri untuk mempela 

jari keterampilan atau 
kemampuan baru dari 
berbagai media pembela 

jaran; 
 

Berupaya meningkatkan 

diri dengan belajar dari 
orang-orang lain yang 

berwawasan luas di 
dalam organisasi. 

7. Mengelola 
Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 
dengan arahan 
 

1.1 
 
 

 
 
 

1.2 
 

 
 

1.3 

 
 

Sadar mengenai peru 
bahan yang terjadi di 
organisasi dan berusaha 

menyesuaikan diri deng 
an perubahan tersebut; 
 

Mengikuti perubahan 
secara terbuka sesuai 

petunjuk/pedoman; 
 
Menyesuaikan cara kerja 

lama dengan menerap 
kan metode/proses baru 

dengan bimbingan orang 
lain. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 

masi untuk bertindak 
sesuai kewenangan 

 

1.1 

 
 

 
 
 

1.2 
 

 
 
 

1.3 
 
 

 
 

Mengumpulkan dan 

mempertimbangkan in 
formasi yang dibutuh 

kan dalam mencari 
solusi; 
 

Mengenali situasi / pilih 
an yang tepat untuk 

bertindak sesuai kewe 
nangan; 
 

Mempertimbangkan ke 
mungkinan solusi yang 
dapat diterapkan dalam 

pekerjaan rutin ber 
dasarkan kebijakan dan 
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prosedur yang telah 

ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 
menerima 
kemajemukan 

1.1 
 
 

 
 

1.2 
 
 

 
 

1.3 

 

Mampu memahami, me 
nerima, peka terhadap 
perbedaan individu / 

kelompok masyarakat; 
 

Terbuka, ingin belajar 
tentang perbedaan / 
kemajemukan masya 

rakat; 
 

Mampu bekerja bersama 

dengan individu yang 
berbeda latar belakang 

dengan-nya 

C. Teknis 

10. Pengelolaan 
Keuangan 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan  meka 

nisme, tata cara, 

prosedur rencana dan 

kebijakan pengelolaan 

keuangan daerah  

2.1 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
2.2 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Memahami azas umum 
pengelolaan keuangan 
daerah, pemegang keku 

asaan pengelolaan ke 
uangan daerah, struktur 

APBD, penyusunan ran 
cangan APBD, pene 
tapan APBD, pelaksana 

an APBD, perubahan 
APBD, pengelolaan kas, 

penatausahaan keuang 
an daerah, akuntansi 
keuangan daerah, per 

tanggungjawaban pelak 
sanaan APBD, pembina 
an dan pengawasan 

pengelolaan keuangan 
daerah, kerugian dae 

rah, pengelolaan keuang 
an Badan Layanan 
Umum Daerah; 

 
Memahami tahap penyu 

sunan rancangan APBD, 
penetapan APBD, pe 
laksanaan APBD, peru 

bahan APBD, pengelola 
an kas, penatausahaan 
keuangan daerah, akun 

tansi keuangan daerah, 
pertanggungjawaban pe 

laksanaan APBD, pembi 
naan dan pengawasan 
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2.3 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2.4 
 
 

 
 

 

pengelolaan keuangan 

daerah; 
 

Mampu memahami keter 

kaitan antara perencana 
an dan kebijakan pelak 
sanaan APBD dalam 

pengelolaan keuangan 
daerah dan memberikan 

informasi secara tepat 
terkait pengelolaan ke 
uangan daerah kepada 

masyarakat; 
 

Mampu menyiapkan ad 
ministrasi pendukung/ 
bukti belanja langsung 

/tidak langsung sesuai 
dengan kode rekening 
barang/jasa. 

11. Perbendaharaan 2 Mengolah data laporan 
pertang gungjawaban 

bendahara dan melak 
sanakan serta menca 

tat transaksi keuangan 

2.1 
 

 
 

 
 
 

1.2 
 
 

 
 

 
1.3 

 

 
 

1.4 

 
 

 
 

Mampu mengidentifika 
si, mengumpulkan dan 

mengklasifikasi data un 
tuk penyusunan ber 

bagai buku/jurnal dan 
laporan bendahara; 
 

Mampu melaksanakan 
berbagai transasksi / ke 
jadian belanja sesuai de 

ngan ketentuan keuang 
an yang berlaku;  

                                             
Mampu mencatat ber 
bagai transaksi  kejadian 

ke dalam buku/jurnal;   
 

Mampu memverifikasi 

data penyusunan ber 
bagai buku /jurnal dan 

laporan bendahara se 
suai dengan bukti 
transaksi/kejadian. 

12. Perpajakan 2 Menerapkan ketentuan 
perpajakan 

 

2.1 
 

 
 
2.2 

 
 

 
 

Menyiapkan data untuk 
perhitungan pajak dan 

pemungutan pajak; 
 

Mampu melakukan per 

hitungan pajak sederha 
na sesuai dengan jenis 

pajak yang akan di 
laporkan; 
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2.3 

 
 
 

 
 
 

2.4 
 

 
 
 

 
 

2.5 
 
 

 
 
 

 
 

2.6 

Mampu memverifikasi 

kebenaran perhitungan 
pajak sesuai dengan 
data, jenis pajak mau 

pun transaksi keuangan 
yang akan dilaporkan; 
 

Mampu menjelaskan se 
cara lengkap, rinci dan 

jelas perihal penerapan 
ketentuan perpajakan 
kepada pegawai dan 

stakeholder terkait; 
 

Mampu mengidentifikasi 
dan menyiapkan data 
untuk penyusunan lapor 

an pajak sesuai jenis-
jenis pajak pada setiap 
transaksi belanja / 

keuangan; 
 

Mampu menyusun lapor 
an pajak badan usaha, 
organisasi, maupun per 

orangan pegawai ber 
dasarkan ketentuan 

perpajakan. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang D.III 

2.Bidang Ilmu Akuntansi/Manajemen Keuangan 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. II     
 

2.Teknis - Diklat 

Bendaharawan 

 
   

 - Diklat Penata 

usahaan Keuang 
an dan Barang        

 

   

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja Minimal 2 Tahun sebagai pelaksana  yang 
membidangi administrasi keuangan di 
lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Kalbar 

D. Pangkat Pengatur (II/c) 

E. Indikator kinerja jabatan Kualitas Laporan Fungsional Bendahara  
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Nama Jabatan : PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan : Pengelolaan BMN/D 

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan 
laporan di bidang barang persediaan dan barang 

milik negara sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 
sesuai nilai, norma, 

etika organisasi dalam 

kapasitas pribadi 

1.1 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 

 
1.3 

Bertingkah laku sesuai 
dengan perkataan; ber 

kata sesuai dengan 

fakta; 
 

Melaksanakan peratur 

an, kode etik organisasi 
dalam lingkungan kerja 

sehari-hari, pada tata 

ran individu/ pribadi;  

 
Tidak menjanjikan/ 

memberikan sesuatu 

yang bertentangan de 

ngan aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 

kelompok  kerja 
 

1.1 

 
 

 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
 

Berpartisipasi sebagai 

anggota tim yang baik, 
melakukan tugas / 

bagiannya, dan mendu 

kung keputusan tim; 

 
Mendengarkan dan 

menghargai masukan 

dari orang lain dan 
memberi kan usulan-

usulan bagi kepenting 

an tim; 
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1.3 
 

 

Mampu menjalin inte 
raksi sosial untuk 

penyelesaian tugas 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 

masi dengan jelas, 
lengkap, pemahaman 

yang sama 

1.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 

Menyampaikan informa 

si (data), pikiran atau 
penda pat deng an jelas, 

singkat dan tepat 

dengan menggunakan 
cara/media yang sesuai 

dan  mengikuti alur 

yang logis; 
 

Memastikan pemaham 

an yang sama atas 

instruksi yang diterima 
/diberikan; 

 

Mampu melaksanakan 
kegiatan surat menyu 

rat sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 

Hasil 

1 Bertanggung jawab 

untuk memenuhi 

standar kerja 

 

1.1 

 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas dapat 

diandalkan; 

 
Bekerja dengan teliti 

dan hati-hati guna 

meminimalkan kesalah 
an dengan mengacu 

pada standar kualitas 

(SOP); 
 

Bersedia menerima ma 

sukan, mengikuti con 
toh cara bekerja yang 

lebih efektif, efisien di 

ling kungan kerjanya 

5. Pelayanan 
Publik 

1 Menjalankan tugas  
mengikuti standar  

pelayanan. 

 

1.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
1.2 

 

 
 

Mampu mengerjakan 
tugas-tugas dengan 

mengikuti standar pela 

yanan yang objektif, 
netral, tidak memihak, 

tidak diskriminatif, 

transparan dan tidak 
terpengaruh kepenting 

an pribadi / kelompok 

/partai politik; 

 
Melayani kebutuhan, 

permintaan dan keluh 

an pemangku kepenting 
an; 



3 
 

 
1.3 

 

 

 
 

 
Menyelesaikan masalah 

dengan tepat tanpa ber 

sikap membela diri 

dalam kapasitas seba 
gai pelaksana pelayan 

an publik. 

6. Pengembangan 
diri dan orang 

lain 

1 Pengembangan diri 
 

1.1 
 

 

 
 

 

 

1.2 
 

 

 
 

 

 
1.3 

 

 
 

 

Mengidentifikasi kebu 
tuhan pengembangan 

diri dan menyeleksi 

sumber serta metodo 
logi pembelajaran yang 

diperlukan; 

 

Menunjukkan usaha 
mandiri untuk mempela 

jari keterampilan atau 

kemam puan baru dari 
berbagai media pembela 

jaran; 

 
Berupaya meningkat 

kan diri dengan belajar 

dari orang-orang lain 
yang berwawasan luas 

di dalam organisasi. 

7. Mengelola 

Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 

dengan arahan 
 

1.1 

 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 

1.3 
 

 

Sadar mengenai peru 

bahan yang terjadi di 
organisasi dan berusa 

ha menyesuaikan diri 

dengan perubahan 
tersebut; 

 

Mengikuti perubahan 
secara terbuka sesuai 

petunjuk/pedoman; 

 

Menyesuaikan cara 
kerja lama dengan 

menerapkan metode/ 

proses baru dengan 

bimbingan orang lain. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 

masi untuk bertindak 
sesuai kewenangan 

 

1.1 

 
 

 

 

 
1.2 

 

 
 

Mengumpulkan dan 

mempertimbangkan in 
formasi yang dibutuh 

kan dalam mencari 

solusi; 

 
Mengenali situasi/pilih 

an yang tepat untuk 

bertindak sesuai kewe 
nangan; 
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1.3 

 

 

 
 

 
Mempertimbangkan ke 

mungkinan solusi yang 

dapat diterapkan dalam 

pekerjaan rutin berda 
sarkan kebijakan dan 

prosedur yang telah 

ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 

menerima 

kemajemukan 

1.1 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

1.3 

 

Mampu memahami, me 

nerima, peka terhadap 

perbedaan individu/ 
kelompok masyarakat; 

 

Terbuka, ingin belajar 
tentang perbedaan/ 

kemajemukan masya 

rakat; 
 

Mampu bekerja bersa 

ma dengan individu 
yang berbeda latar 

belakang dengan-nya 

C. Teknis 

10. Perencanaan 
kebutuhan 

barang milik 

negara 
 

1 Memahami konsep 
dasar, peraturan dan  

mekanisme, tata cara 

prosedur, proses, 
metode perencanaan 

kebutuhan barang 

milik negara/daerah 

1.1 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 

1.3 
 

 

 
 

 

1.4 

Memahami konsep 
dasar, peraturan dan 

mekanisme,  tata cara, 

prosedur, metode, 
teknik, perencanaan 

barang milik negara/ 

daerah; dan mampu 

menjelaskan mekanis 
me, tata cara prosedur, 

proses, metode, pedo 

man penyusunan renca 
na kebutuhan barang 

milik negara/daerah 

sesuai dengan lingkup 
perencanaannya; 

 

Mampu menyebutkan 
cara perolehan barang 

milik negara/daerah;  

 

Mampu menjelaskan 
prin sip-prinsip umum 

perencanaan kebutuh 

an barang milik negara/ 
daerah; 

 

Mampu menyebutkan 
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1.5 

 

 
 

 

 
1.6 

 

 
 

 

dan menjelaskan ruang 
lingkup perencanaan 

barang milik negara/ 

daerah; 

 
Mampu mengumpul 

kan data pendukung 

untuk menyusun renca 
na kebutuhan barang 

milik negara / daerah; 

 
Mampu menghitung ren 

cana kebutuhan barang 

milik negara/daerah ber 
dasarkan standar kebu 

tuhan tertentu. 

11. Pengelolaan 

Barang Milik 
Negara/Daerah 

2 Mampu melakukan 

pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah 

2.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.3 

 

 

 
 

 

2.4 
 

 

 
 

Mampu menyusun ren 

cana kebutuhan barang 
milik negara / daerah 

sesuai kriteria kebutuh 

an pada unit kerja dan 
mengadakan barang se 

suai perencanaan dan 

prosedurnya; 
 

Mampu melaksanakan 

prosedur penggunaan, 

pemanfaatan, penga 
manan, pemeliharaan, 

penilaian, pemindah 

tanganan, pemusnah 
an, penghapusan, pena 

tausahaan barang milik 

negara / daerah sesuai 
dengan pedoman yang 

berlaku; 

 
Mampu menyusun la  

poran barang milik 

negara / daerah yang 

akuntabel dan transpa 
ran;   

 

Mampu menggunakan 
dan memanfaatkan da 

ta dan informasi yang 

ada di aplikasi sistem 
pengelolaan barang mi 

lik negara / daerah un 

tuk pelaksanaan penge 
lolaan barang milik 

negara/daerah. 

12. Laporan barang 2 Menyusun laporan 2.1 Mampu mengidentifi 
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milik negara 
/daerah 

barang milik negara 
/daerah 

 
 

 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
 

 

 
2.3 

kasi, mengklasifikasi, 
mengolah data penyu 

sunan laporan sesuai 

dengan jenis laporan 

barang milik negara 
/daerah;  

Mampu melakukan veri 

fikasi kebenaran data 
laporan barang milik 

negara/daerah sesuai 

dengan jenis laporan 
secara rutin maupun 

sewaktu-waktu; 

 
Mampu menyusun jenis 

-jenis laporan barang 

milik negara / daerah 

sesuai dengan sistema 
tika penulisan yang be 

nar secara manual mau 

pun sesuai aplikasi sis 
tem pelaporan barang 

milik negara/ daerah. 

13. Opname Fisik 2 Mampu melaksanakan  
kegiatan opname fisik 

barang milik negara/ 

daerah sesuai dengan 

pedoman kerja / petun 
juk teknis  

2.1 
 

 

 

2.2 
 

 

2.3 
 

 

 
 

2.4 

 
 

2.5 

 

 
 

 

2.6 
 

 

 
 

2.7 

Mampu menyusun jad 
wal kegiatan  Opname 

Fisik; 

 

Mampu memeriksa ke 
adaan fisik barang; 

 

Mampu membuat daf 
tar barang milik negara 

/daerah inventaris dan 

pakai habis; 
 

Mampu menyusun daf 

tar barang ruangan; 
 

Membuat berita acara 

pelaksanaan kegiatan 

opname fisik barang 
milik negara/daerah; 

 

Mampu menggunakan 
aplikasi yang berkaitan 

dengan barang milik 

negara/ daerah; 
 

Mampu membuat lapo 

ran opname fisik barang 
sesuai dengan Pedoman 

yang berlaku. 
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III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang D.III 

2.Bidang 
Ilmu 

Akuntansi/Manajemen 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. II     
 

2.Teknis - Diklat Pengelolaan 
Barang Milik 

Negara/ Daerah 

 

   

 - Diklat 
Penataausahaan 

Barang 

 

   

 - Diklat Pengadaan 

Barang dan Jasa 

 
   

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Pengatur (II/c) 

E. Indikator kinerja jabatan Kualitas pengelolaan barang milik negara/daerah 

di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah Provinsi Kalbar. 
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Nama Jabatan : PENGELOLA KEUANGAN 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan : Pengelolaan Keuangan 

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan 

laporan di bidang keuangan yang meliputi 
menyusun, mengendalikan dan mengkoordinasikan 

serta memeriksa dan mengevaluasi administrasi 

keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan 

lancar 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 

sesuai nilai, norma, 

etika organisasi dalam 
kapasitas pribadi 

1.1 

 

 
 

  

1.2 
 

 

 

 
 

1.3 

Bertingkah laku sesuai 

dengan perkataan; ber 

kata sesuai dengan 
fakta; 

 

Melaksanakan peratur  
an, kode etik organisasi 

dalam lingkungan kerja 

sehari-hari, pada tatar 

an individu/pribadi;  
 

Tidak menjanjikan / 

memberikan sesuatu 
yang bertentangan de 

ngan aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 
kelompok  kerja 

 

1.1 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

 

1.3 
 

Berpartisipasi sebagai 
anggota tim yang baik, 

melakukan tugas / 

bagiannya, dan mendu 

kung keputusan tim; 
 

Mendengarkan dan 

menghargai masukan 
dari orang lain dan 

mem berikan usulan-

usulan bagi kepenting 
an tim; 

 

Mampu menjalin inte 
raksi sosial untuk 
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 penye  lesaian tugas 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 
masi dengan jelas, 

lengkap, pemahaman 

yang sama 

1.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 

 
1.3 

 

 
 

Menyampaikan informa 
si (data), pikiran atau 

pendapat dengan jelas, 

singkat dan tepat deng 
an menggunakan cara/ 

media yang sesuai dan  

mengikuti alur yang 
logis; 

 

Memastikan pemaham 
an yang sama atas 

instruksi yang diterima 

/diberikan; 

 
Mampu melaksanakan 

kegiatan surat menyu 

rat sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 

Hasil 

1 Bertanggung jawab un 

tuk memenuhi standar 
kerja 

 

1.1 

 
 

 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas dapat 
diandalkan; 

 

Bekerja dengan teliti 

dan hati-hati guna me 
minimalkan kesalahan 

dengan mengacu pada 

standar kualitas (SOP); 
 

Bersedia menerima ma 

sukan, mengikuti con 
toh cara bekerja yang 

lebih efektif, efisien di 

lingkungan kerjanya. 

5. Pelayanan 
Publik 

1 Menjalankan tugas  
mengikuti standar  

pelayanan. 

 

1.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

 

1.3 
 

Mampu mengerjakan 
tugas-tugas dengan me 

ngikuti standar pelayan 

an yang objektif, netral, 
tidak memihak, tidak 

diskriminatif, transpar 

an dan tidak terpenga 
ruh kepentingan priba 

di / kelompok / partai 

politik; 
 

Melayani kebutuhan, 

permintaan dan keluh 

an pemangku kepen 
tingan; 

 

Menyelesaikan masalah 
dengan tepat tanpa ber 
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sikap membela diri 
dalam kapasitas seba 

gai pelaksana pelayan 
an publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 

lain 

1 Pengembangan diri 

 

1.1 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 

 

Mengidentifikasi kebu 

tuhan pengembangan 

diri dan menyeleksi 
sumber serta metodo 

logi pembelajaran yang 

diperlukan; 
 

Menunjukkan usaha 

mandiri untuk mempe 
lajari keterampilan atau 

kemam puan baru dari 

berbagai media pembe 
lajaran; 

 

Berupaya meningkat 
kan diri dengan belajar 

dari orang-orang lain 

yang berwawasan luas 
di dalam organisasi. 

7. Mengelola 

Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 

dengan arahan 
 

1.1 

 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
1.3 

 

 

Sadar mengenai peru 

bahan yang terjadi di 
organisasi dan berusa 

ha menyesuaikan diri 

dengan perubahan ter 
sebut; 

 

Mengikuti perubahan 
secara terbuka sesuai 

petunjuk/pedoman; 

 
Menyesuaikan cara ker 

ja lama dengan mene 

rapkan metode/proses 

baru dengan bimbingan 
orang lain. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 

masi untuk bertindak 

sesuai kewenangan 

 

1.1 

 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

1.3 

 

Mengumpulkan dan 

mempertimbangkan in 

formasi yang dibutuh 

kan dalam mencari 
solusi; 

 

Mengenali situasi/pilih 
an yang tepat untuk 

bertindak sesuai kewe 

nangan; 
 

 Mempertimbangkan ke 

mungkinan solusi yang 
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dapat diterapkan dalam 
pekerjaan rutin ber 

dasarkan kebijakan dan 

prosedur yang telah 

ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 

menerima kemajemuk 
an 

1.1 

 
 

 

 

1.2 
 

 

 
 

1.3 

 

Mampu memahami, me 

nerima, peka terhadap 
perbedaan individu / 

kelompok masyarakat; 

 

Terbuka, ingin belajar 
tentang perbedaan / ke 

majemukan masyara 

kat; 
 

Mampu bekerja ber 

sama dengan individu 
yang berbeda latar 
belakang dengan-nya 

C. Teknis 

10. Pengelolaan 

Keuangan 

1 Memahami Konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan  meka 
nisme, tata cara, 

prosedur rencana dan 

kebijakan pengelolaan 
keuangan daerah  

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
 

 

Memahami azas umum 

pengelolaan keuangan 

daerah, pemegang keku 
asaan pengelolaan ke 

uangan daerah, struk 

tur APBD, penyusunan 
ran cangan APBD, 

penetapan APBD, pelak 

sanaan APBD, perubah 
an APBD pengelolaan 

kas, penatausahaan 

keuangan daerah, akun 
tansi keuangan daerah, 

pertanggung jawaban 

pelaksanaan APBD, 
pembinaan dan penga 

wasan pengelolaan keu 

angan daerah, kerugian 

daerah, pengelolaan 
keuangan Badan Layan 

an Umum Daerah; 

 
Memahami tahap penyu 

sunan rancangan APBD 

penetapan APBD, pelak 
sanaan APBD, perubah 

an APBD, pengelolaan 

kas, penatausahaan ke 
uangan daerah, akun 

tansi keuangan daerah, 
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1.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.4 
 

 

 
 

pertanggungjawaban pe 
laksanaan APBD, pembi 

naan dan Pengawas an 

pengelolaan keuangan 

daerah; 
 

Mampu memahami ke 

terkaitan antara peren 
canaan dan kebijakan 

pelaksanaan APBD da 

lam pengelolaan keuang 
an daerah dan memberi 

kan informasi secara 

tepat terkait pengelola 
an keuangan daerah 

kepa da masyarakat; 

 

Mampu menyiapkan ad 
ministrasi pendukung/ 

bukti belanja langsung/ 

tidak langsung sesuai 
dengan kode rekening 

barang/jasa. 

11. Sistem Akutansi 
Pemerintahan 

1 Memahami Konsep 
dasar, peraturan, pro 

sedur, kebijakan sis 

tem akuntansi peme 

rintah Daerah 
 

1.1 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 
 

 

 

Mampu memahami dan 
menjelaskan berbagai 

peraturan terkait sis 

tem akuntansi pemerin 

tah, konsep dasar 
akuntasi berbasis 

akrual, berbasis kas, 

standar akuntansi 
pemerintahan, standar 

akuntansi pemerintah 

an berbasis akrual, 
kebijakan akun tansi 

pemerintah dae rah, 

Sistem Akuntansi Peme 
rintah Daerah;  

 

Mampu memahami, 

menjelaskan dan meng 
gambarkan ruang ling 

kup kebijakan akuntasi 

pemerintahan daerah;  
 

Mampu menjelaskan 

entitas pelaporan pe 
nyusunan laporan ke 

uangan, dan entitas 

akun tansi penyusunan 
laporan keuangan,  dan 

prosedur penyusunan 

laporan, prosedur akun 
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1.4 
 

 

 
 

 

 
1.5 

 

 

 

tansi penerimaan, pro 
sedur akuntansi penge 

luaran, aset tetap / 

barang dan selain kas 

dalam sistem akuntansi 
pemerintah daerah;  

 

Mampu menjelaskan 
dan menggambarkan 

sistem akuntansi peme 

rintah daerah dan 
sistem akuntansi SKPD 

/ PKD; 

 
Mampu melakukan 

pengumpulan dan pen 

catatan data keuangan 

bersifat sederhana. 

12. Laporan 

Keuangan 

1 Memahami konsep, 

peraturan, prinsip tata 

cara penyusunan dan 
penulisan laporan 

keuangan yang baik 

dan benar  
 

1.1 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 

 
 

 

 
 

2.4 

 
 

 

 
2.5 

 

 

Mampu memahami dan 

menjelaskan konsep, 

peraturan, prinsip-prin 
sip penyusunan dan 

penyajian pelaporan 

keuangan;  
 

Mampu memahami dan 

menjelaskan jenis-jenis 

laporan keuangan beru 
pa laporan realisasi ang 

garan, laporan operasi 

onal, laporan perubah 
an ekuitas, neraca 

catatan atas laporan 

keuangan; dan serta 
keterkaitan antara ber 

bagai jenis laporan 

dengan pengelolaan 
keuangan; 

 

Mampu menjelaskan 

dan menggambarkan isi 
laporan keuangan sesu 

ai dengan sistem akun 

tansi pemerintah; 
 

Mampu menjelaskan 

tata cara / tahapan / 
prosedur penyusunan 

laporan keuangan; 

 
Mampu melakukan pe 

ngumpulan bahan dan 

data untuk penyusun 
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2.6 

an laporan keuangan. 
 

Mampu mencatat berba 

gai transaksi ke dalam 

jurnal  sesuai dengan 

prosedur akuntansi. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang D.III 

2.Bidang 

Ilmu 

Akuntansi/Manajemen Keuangan 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. II     
 

2.Teknis - Diklat Akuntansi 
dan Pelaporan 

Keuangan 

 

   

 - Diklat 

Penatausahaan 

Keuangan Daerah 

 

   

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Pengatur (II/c) 

E. Indikator kinerja jabatan Kualitas Pengelolaan Keuangan di lingkungan 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Kalbar.  
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Nama Jabatan  : Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan 

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintah : Teknologi Informasi 

 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melaksanakan tugas Pranata Komputer, melakukan 
kegiatan di bidang teknologi informasi berbasis 

komputer, antara lain analis sistem, programmer, 
operator data entry/komputer, teknisi komputer, 
administrator jaringan, administrator database dan 

merancang web sesuai petunjuk atau peraturan 
tentang pengoperasian program untuk 
memperlancar pelaksanaan tugas 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 2 Mampu mengingatkan, 
mengajak rekan kerja 
untuk bertindak sesuai 

nilai, norma, dan etika 
organisa 

2.1 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2.2 
 
 

 
 
 

 
2.3 

 

Mengingatkan rekan 
kerja untuk bertindak 
sesuai dengan nilai, 

norma, dan etika 
organisasi dalam sega 

la situasi dan kondisi; 
Mengajak orang lain 
untuk bertindak sesuai 

etika dan kode etik; 
 

Menerapkan norma-
norma secara konsis 
ten dalam setiap situ 

asi, pada unit kerja 
terkecil/kelompok ker 
janya;  

 
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 sa 
saran tim; 
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2.2 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
2.3 
 

Berbagi informasi yang 

relevan atau bermanfa 
at 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. 

3. Komunikasi 2 Aktif menjalankan komu 
nikasi secara formal dan 
informal; Bersedia 

mendengarkan orang 
lain, menginterpretasik 

an pesan dengan respon 
yang sesuai, mampu 
menyusun materi pre 

sentasi, pidato, naskah, 
laporan, dll 

2.1 
 
 

 
 

2.2 
 
 

 
 

 
 
 

2.3 
 
 
 

Menggunakan gaya 
komunikasi informal 
untuk meningkatkan 

hubungan profesional; 
 

Mendengarkan pihak 
lain secara aktif; 
Menangkap dan meng 

interpretasikan pesan- 
pesan dari orang lain, 

serta memberikan res 
pon yang sesuai;  
 

Membuat materi pres 
entasi, pidato, draft 
naskah, laporan dll 

sesuai arahan pimpin 

4. Orientasi pada 

hasil 

2 Berupaya meningkatkan 

hasil kerja pribadi yang 
lebih tinggi dari standar 

yang ditetapkan, men 
cari, metode alternatif 
untuk peningkatan 

kinerja 

2.1 

 
 

 
 
 

 
2.2 
 

 
 

 
2.3 
 

 
 
 

Menetapkan dan ber 

upaya mencapai stan 
dar kerja pribadi yang 

lebih tinggi dari 
standar kerja yang 
ditetapkan organisasi;  

 
Mencari, mencoba me 
tode kerja alternatif 

untuk meningkatkan 
hasil kerjanya;  

 
Memberi contoh kepa 
da orang-orang di unit 

kerjanya untuk men 
coba menerapkan me 
tode kerja yang lebih 

efektif yang sudah 
dilakukannya. 

5. Pelayanan publik 2 Mampu mensupervisi 
/mengawasi / menyelia 

2.1 
 

Menunjukan sikap 
yakin dalam mengerja 
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dan menjelaskan proses 

pelaksanaan tugas 
tugas pemerintahan/pel 
ayanan publik secara 

transpara 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.2 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

2.3 
 

 
 
 

kan tugas-tugas peme 

rintahan / pelayanan 
publik, mampu menye 
lia dan menjelaskan 

secara obyektif bila 
ada yang mempertanya 
kan kebijakan yang 

diambil; 
 

Secara aktif mencari 
informasi untuk menge 
nali kebutuhan pe 

mangku kepentingan 
agar dapat menjalan 

kan pelaksanaan tugas 
pemerintahan, pem 
bangunan dan pelayan 

an publik secara cepat 
dan tanggap; 
 

Mampu mengenali dan 
memanfaatkan kebiasa 

an, tatacara, situasi 
tertentu sehingga apa 
yang disampaikan men 

jadi perhatian pemang 
ku kepentingan dalam 

hal penyelesaian tugas 
-tugas pemerintahan, 
pem bangunan dan 

pelayanan publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 
lain 

2 Meningkatkan kemam 

puan bawahan dengan 
memberikan contoh dan 
penjelasan cara melak 

sanakan suatu 
pekerjaan 

2.1 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
2.2 
 

 
 

 
2.3 
 

 

Meningkatkan kemam 

puan bawahan dengan 
memberikan contoh, 
ins truksi, penjelasan 

dan petunjuk praktis 
yang jelas kepada 
bawahan dalam menye 

lesaikan suatu pekerja 
an; 

  
Membantu bawahan 
untuk mempelajari pro 

ses, program atau 
sistem baru; 

  
Menggunakan metode 
lain untuk meyakinkan 

bahwa orang lain telah 
mema hami penjelasan 
atau pengarahan. 

7. Mengelola 2 Proaktif beradaptasi 2.1 Menyesuaikan cara ker  
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perubahan mengikuti perubahan  

 
 
 

 
 
 

2.2 
 

 
 
 

2.3 
 

ja lama dengan mene 

rapkan metode/proses 
baru selaras dengan 
ketentuan yang ber 

laku tanpa arahan 
orang lain;  
 

Mengembangkan ke 
mampuan diri untuk 

meng hadapi perubah 
an;  
 

Cepat dan tanggap 
dalam menerima peru 

bahan. 

8. Pengambilan 
keputusan 

2 Menganalisis masalah 
secara mendalam 

2.1 
 

 
 

 
 
2.2 

 
 

 
 
2.3 

 
 
 

 
 

Melakukan analisis se 
cara mendalam terha 

dap informasi yang 
tersedia dalam upaya 

mencari solusi; 
 
Mempertimbangkan 

berbagai alternatif 
yang ada sebelum 

membuat kesimpulan; 
 
Membuat keputusan 

operasional berdasar 
kan kesimpulan dari 
berbagai sumber infor 

masi sesuai dengan 
pedoman yang ada. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 2 Aktif mengembangkan 

sikap saling menghar 
gai, menekankan per 
samaan dan persatuan 

2.1 

 
 
 

 
 

 
2.2 
 

 
 

 
 
2.3 

 
 
 

 
 

Menampilkan sikap 

dan perilaku yang pe  
duli akan nilai-nilai 
keberagaman dan 

menghargai perbeda 
an;   

 
Membangun hubungan 
baik antar individu 

dalam organisasi, mit 
ra kerja, pemangku 

kepentingan;  
 
Bersikap tenang, mam 

pu mengendalikan emo 
si, kemarahan dan 
frustasi dalam meng 

hadapi pertentangan 
yang ditimbulkan oleh 
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 perbedaan latar bela 

kang, agama/keperca 
yaan, suku, jender, 
sosial ekonomi, pre 

ferensi politik di ling 
kungan unit kerjanya. 

C. Teknis 

10. Pengelolaan 

Jaringan 
Teknologi 
Informasi dan 

Komunikasi 
(TIK) 

2 Mengaplikasikan jaring 

an dan pola jaringan 
dalam pengelolaan 
jaringan TIK 

2.1 

 
 
 

2.2 
 
 

 
 

2.3 
 
 

 
2.4 

 

Mampu menginventari 

sasi jaringan dan pola 
jaringan yang ter sedia; 
 

Mampu mengkonsep 
kan jaringan dan pola 
jaringan TIK yang di 

butuhkan; 
 

Mampu melaksana kan 
pengelolaan jaringan 
TIK; 

 
Mampu menyusun 

SOP pengelolaan jaring 
an TIK. 

11. Pengelolaan 

Sistem 
Teknologi 

Informasi 
Komunikasi 
(PSTIK) 

2 Menerapkan pengelola 

an sistem Teknologi In 
formasi dan Komunikasi 

2.1 

 
 

 
2.2 
 

 
 

 
2.3 
 

 
 
 

2.4 

Mampu menginventari 

sasi Pengelolaan sis 
tem TIK yang tersedia; 

 
Mampu mengkonsep  
kan pengelolaan Sis 

tem TIK yang ber 
kelanjutan; 

 
Mampu mengoperasi 
kan teknik pengelola 

an Sistem TIK yang 
tersedia; 
 

Mampu menyusun 
SOP teknik pengelola 

an Sistem TIK. 

12. Pengelolaan 

Data dan 
Informasi 

2 Menerapkan teknik 

pengelolaan data dan 
informasi 

2.1 

 
 
 

2.2 
 
 

 
 

2.3 
 

Mampu menginventari 

sasi kebutuhan data 
dan informasi; 
 

Mampu mengkonsep 
kan teknik pengelola 
an data dan informasi 

yang akan digunakan;  
 

Mampu melaksana kan 
teknik pengelolaan da 
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2.4 

 
 

ta dan informasi;  

 
Mampu menyusun 
SOP teknik pengelola 

an data dan informasi 

13. Penyelenggaraan 

Sistem 
Manajemen 
Pengolahan 

Data dan 
Informasi 

Terintegrasi 

2 Mengaplikasikan penge 

lolaan standarisasi 
komunikasi data, sistem 
database, integrasi sis 

tem dan metode pengo 
lahan data dikaitkan 

dengan kebutuhan 
organisasi. 

2.1 

 
 
 

 
 

 
 
2.2 

 
 
 

 
 

 
 
 

2.3 
 

 
 
 

 
 
2.4 

 
 

 
 

Mampu menginventari 

sasi pengelolaan stan 
darisasi komunikasi 
data, sistem database, 

integrasi sistem dan 
metode pengolahan 

data; 
 
Mampu mengkonsep 

kan standarisasi ko 
munikasi data, sistem 
database, integrasi 

sistem dan metode 
pengolahan data yang 

sesuai dengan perkem 
bangan TIK;  
 

Mampu melaksana  
kan standarisasi ko 

munikasi data, sistem 
database, integrasi sis 
tem dan metode 

pengolahan data;  
 
Mampu menyusun 

SOP yang berkaitan 
dengan perkembang 

an standarisasi komu 
nikasi data, sistem 
database, integrasi sis 

tem dan metode 
pengolahan data. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang S.1/D.IV   

2.Bidang Ilmu Teknologi Informasi atau bidang lain sesuai 

kualifikasi yang dipersyaratkan untuk JF 
Fungsional Pranata Komputer Pelaksana 
Lanjutan 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar     
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CPNS Gol. III 

2.Teknis - Diklat Teknis Web 
Programing 

    

 - Diklat Sistem 
Informasi Satu 
Data 

   
 

 - Diklat Teknologi 
Informasi dan 

Komunikasi 

    

3.Fungsional Diklat Fungsional 

Pranata Komputer 
Pelaksana Lanjutan 

    

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Penata Muda (III/a) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Sistem Manajemen Teknolgi Informasi 
di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah Provinsi Kalbar 

 

 

 

 



1 
 

Nama Jabatan  : Pranata Komputer Pelaksana  

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintah : Teknologi Informasi 

 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melaksanakan tugas Pranata Komputer, melakukan 

kegiatan di bidang teknologi informasi berbasis 
komputer, antara lain analis sistem, programmer, 

operator data entry/komputer, teknisi komputer, 

administrator jaringan, administrator database dan 

merancang web sesuai petunjuk atau peraturan 
tentang pengoperasian program untuk memperlancar 

pelaksanaan tugas 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 2 Mampu mengingatkan, 

mengajak rekan kerja 
untuk bertindak sesuai 

nilai, norma, dan etika 

organisa 

2.1 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

2.2 

 
 

 

 
 

2.3 

 

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. 

2. Kerjasama 2 Menumbuhkan tim 

kerja yang partisipatif 
dan efektif 

2.1 

 
 

 

 
 

2.2 

 
 

Membantu orang lain 

dalam menyelesaikan 
tugas-tugas mereka 

untuk mendukung sa 

saran tim; 
 

Berbagi informasi yang 

relevan atau berman 
faat pada anggota tim; 
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2.3 
 

mem pertimbangkan 
masukan dan keahlian 

anggota dalam tim/ 

kelompok kerja serta 

bersedia untuk belajar 
dari orang lain;  

 

Membangun komitmen 
yang tinggi untuk me 

nyelesaikan tugas tim. 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 
masi dengan jelas, leng 

kap, pemahaman yang 

sama 

1.1 
 

 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
1.3 

 

 

 

Menyampaikan informa 
si (data), pikiran atau 

pendapat dengan jelas, 

singkat dan tepat 

dengan menggunakan 
cara/media yang sesuai 

dan mengikuti alur 

yang logis;  
 

Memastikan pemaham 

an yang sama atas 
instruksi yang diterima 

/diberikan; 

 
Mampu melaksanakan 

kegiatan surat menyu 

rat sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 

hasil 

1 Bertanggung jawab 

untuk memenuhi stan 

dar kerja 

1.1 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas; dapat 

diandalkan;  
 

Bekerja dengan teliti 

dan hati-hati guna 
meminimalkan kesalah 

an dengan mengacu 

pada standar kualitas 

(SOP); 
 

Bersedia menerima 

masukan, mengikuti 
contoh cara bekerja 

yang lebih efektif, 

efisien di lingkungan 

kerjanya. 

5. Pelayanan 

publik 

1 Menjalankan tugas 

mengikuti standar pela 

yanan 

1.1 

 

 
 

 

 
 

Mampu mengerjakan 

tugas-tugas dengan me 

ngikuti standar pela 
yanan yang objektif, 

netral, tidak memihak, 

tidak diskriminatif, 
transparan dan tidak 
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1.2 
 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

terpengaruh kepenting 
an pribadi / kelompok 

/ partai politik 

 

Melayani kebutuhan, 
permintaan dan keluh 

an pemangku kepenting 

an; 
 

Menyelesaikan masa 

lah dengan tepat tanpa 
ber sikap membela diri 

dalam kapasitas seba 

gai pelaksana pelayan 

an publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 

lain 

1 Pengembangan diri 1.1 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 

 
 

1.3 

 
 

Mengidentifikasi kebu 

tuhan pengembangan 

diri dan menyeleksi 
sumber serta metodo 

logi pembelajaran yang 

diperlukan;  
 

Menunjukkan usaha 

mandiri untuk mempe 
lajari keterampilan atau 

kemampuan baru dari 

berbagai media pembe 

lajaran;   
 

Berupaya meningkat 

kan diri dengan belajar 
dari orang-orang lain 

yang berwawasan luas 

di dalam organisasi. 

7. Mengelola 

perubahan 

1 Mengikuti perubahan 

dengan arahan 

1.1 

 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

1.3 

 
 

 

Sadar mengenai peru 

bahan yang terjadi di 

organisasi dan berusa 

ha menyesuaikan diri 
dengan perubahan ter 

sebut; 

  
Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 

petunjuk/pedoman;  
 

Menyesuaikan cara 

kerja lama dengan 
menerapkan metode/ 

proses baru deng an 

bimbingan orang lain. 

8. Pengambilan 
keputusan 

1 Mengumpulkan infor 
masi untuk bertindak 

2.1 
 

Mengumpulkan dan 
mempertimbangkan in 
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sesuai kewenangan  
 

 

 

2.2 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

formasi yang dibutuh 
kan dalam mencari 

solusi; 

 

Mengenali situasi/pilih  
an yang tepat untuk 

bertindak sesuai kewe 

nangan;  
 

Mempertimbangkan ke 

mungkinan solusi yang 
dapat diterapkan dalam 

pekerjaan rutin berda 

sarkan kebijakan dan 
prosedur yang telah 

ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 2 Aktif mengembangkan 
sikap saling menghar 

gai, menekankan persa 

maan dan persatuan 

2.1 
 

 

 
 

 

2.2 

 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

 

Menampilkan sikap dan 
perilaku yang peduli 

akan nilai-nilai kebera 

gaman dan menghargai 
perbedaan;   

 

Membangun hubungan 

baik antar individu 
dalam organisasi, mitra 

kerja, pemangku kepen 

tingan;  
 

Bersikap tenang, mam 

pu mengendalikan emo 
si, kemarahan dan frus 

tasi dalam menghadapi 

perten tangan yang 
ditimbulkan oleh per 

bedaan latar belakang, 

agama / kepercayaan, 

suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi 

politik di lingkungan 

unit kerjanya. 

C. Teknis 

10. Pengelolaan 

Jaringan 

Teknologi 
Informasi dan 

Komunikasi 

(TIK) 

1 Memahami peraturan 

dan prinsip-prinsip 

pengelolaan jaringan 
TIK. 

1.1 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 

Mampu menjelaskan 

peraturan perundangan 

terkait dengan pengelo 
laan jaringan;  

 

Mampu menjelaskan 
maksud dan tujuan 

pengelolaan jaringan;  
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1.3 
 

 

Mampu menjelaskan 
prinsip-prinsip dasar 

pengelolaan jaringan. 

11. Pengelolaan 

Sistem 
Teknologi 

Informasi 

Komunikasi 
(PSTIK) 

1 Memahami peraturan 

perundang - undangan 
dan prinsip dasar pe 

ngelolaan Sistem Tek 

nologi Informasi dan 
Komunikasi 

1.1 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

1.3 

 

 

Mampu menjelaskan 

peraturan perundangan 
terkait dengan Sistem 

TIK; 

 
Mampu menjelaskan 

maksud dan tujuan 

pengelolaan Sistem TIK; 
 

Mampu menjelaskan 

prinsip-prinsip dasar 

pengelolaan Sistem TIK. 

12. Pengelolaan 

Data dan 

Informasi 

1 Memahami peraturan 

perundang - undangan 

dan prinsip dasar 
pengelolaan data dan 

informasi 

1.1 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 

 
1.3 

 

 
 

 

 
1.4 

 

 

Mampu menjelaskan 

peraturan perundangan 

terkait dengan data dan 
informasi; 

 

Mampu menjelaskan 
maksud dan tujuan 

pengelolaan data dan 

informasi; 

 
Mampu menyiapkan 

data dan informasi yang 

dibutuhkan dalam pe 
ngelolaan data dan 

informasi; 

 
Mampu menjelaskan 

prinsip - prinsip dasar 

pengelolaan data dan 

informasi. 

13. Penyelenggaraa

n Sistem 

Manajemen 
Pengolahan 

Data dan 

Informasi 
Terintegrasi 

1 Memahami peraturan 

perundang - undangan 

dan prinsip dasar 
mengenai pengelolaan 

standarisasi dan komu 

nikasi data, sistem data 
base, integrasi sistem 

dan metode pengolahan 

data 

2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 

 
 

 

 
 

Mampu menjelaskan 

peraturan perundangan 

terkait dengan sistem 
dan pengembangan 

standarisasi dan komu 

nikasi data, sistem 
database, integrasi sis 

tem dan metode pengo 

lahan data;  
 

Mampu menjelaskan 

maksud dan tujuan 

sistem dan pengembang 
an stan darisasi dan 

komunikasi data, sis 

tem database, integrasi 
sistem dan metode 
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 2.3 

 

 

 
 

 

pengolahan data;  
 

Mampu menjelaskan 

prinsip - prinsip dasar 

sistem dan pengembang 
an stan darisasi dan 

komunikasi data, sis 

tem database, integrasi 
sistem dan metode 

pengolahan data. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang D.III   

2.Bidang Ilmu Teknologi Informasi atau bidang lain sesuai 
kualifikasi yang dipersyaratkan untuk JF 

Fungsional Pranata Komputer Pelaksana 

Lanjutan 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. II 

    

2.Teknis - Diklat Teknis 

Web Programing 

    

 
- Diklat Sistem 

Informasi Satu 

Data 

   
 

 - Diklat Teknologi 
Informasi dan 

Komunikasi 

    

3.Fungsional Diklat Fungsional 
Pranata Komputer 

Pelaksana Lanjutan 

    

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Pengatur (II/c) 

E. Indikator kinerja jabatan 
- Kualitas Sistem Manajemen Teknolgi Informasi 

di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Kalbar 
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Nama Jabatan : VERIFIKATOR KEUANGAN 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan : Pengelolaan Keuangan  

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen 

usulan pencaian anggaran yang meliputi merima 
dan menyortir serta meneliti dan mencocokkan 

bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan sesuai 

dengan mata anggaran untuk diperiksa/diteliti 

apakah telah sesuai dengan peruntukkannya, agar 
kegiatan administrasi keuangan dapat berjalan 

secara efektif dan efisien 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 

sesuai nilai, norma, 
etika organisasi dalam 

kapasitas pribadi 

1.1 

 
 

 

 
1.2 

 

 

 
 

 

1.3 

Bertingkah laku sesuai 

dengan perkataan; Ber 
kata sesuai dengan 

fakta; 

 
Melaksanakan peratur 

an, kode etik organisasi 

dalam lingkungan kerja 

sehari-hari, pada tatar 
an individu/ pribadi;  

 

Tidak menjanjikan/ 
mem berikan sesuatu 

yang bertentangan de 

ngan aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 

kelompok  kerja 

 

1.1 

 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

Berpartisipasi sebagai 

anggota tim yang baik, 

melakukan tugas/bagi 

annya, dan mendukung 
keputusan tim; 

 

Mendengarkan dan 
menghargai masukan 

dari orang lain dan 

memberikan usulan-
usulan bagi kepentingan 

tim; 
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1.3 
 

 

Mampu menjalin inte 
raksi sosial untuk 

penyelesaian tugas 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 

masi dengan jelas, 
lengkap, pemahaman 

yang sama 

1.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 

Menyampaikan infor 

masi (data), pikiran atau 
pendapat dengan jelas, 

singkat dan tepat de 

ngan menggunakan cara 
/media yang sesuai dan  

mengikuti alur yang 

logis; 
 

Memastikan pemaham 

an yang sama atas 

instruksi yang diterima/ 
diberikan; 

 

Mampu melaksanakan 
kegiatan surat menyurat 

sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 

Hasil 

1 Bertanggung jawab 

untuk memenuhi stan 

dar kerja 

 

1.1 

 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas dapat 

diandalkan; 

 
Bekerja dengan teliti 

dan hati-hati guna 

meminimalkan kesalah 
an dengan mengacu 

pada standar kualitas 

(SOP); 
 

Bersedia menerima ma 

sukan, mengikuti con 
toh cara bekerja yang 

lebih efektif, efisien di 

ling kungan kerjanya 

5. Pelayanan 
Publik 

1 Menjalankan tugas  
mengikuti standar  pe 

layanan. 

 

1.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
1.2 

 

 
 

Mampu mengerjakan 
tugas-tugas dengan 

mengikuti standar pela 

yanan yang objektif, 
netral, tidak memihak, 

tidak diskriminatif, 

transparan dan tidak 
terpengaruh kepenting 

an pribadi / kelompok 

/partai politik; 

 
Melayani kebutuhan, 

permintaan dan keluhan 

pemangku kepentingan; 
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1.3 
 

 

 

 

Menyelesaikan masalah 
dengan tepat tanpa ber 

sikap membela diri 

dalam kapasitas sebagai 

pelak sana pelayanan 

publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 
lain 

1 Pengembangan diri 

 

1.1 

 
 

 

 
 

 

1.2 

 
 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 
 

Mengidentifikasi kebu 

tuhan pengembangan 
diri dan menyeleksi 

sumber serta metodologi 

pembelajaran yang di 
perlukan; 

 

Menunjukkan usaha 

man diri untuk mempela 
jari keterampilan atau 

kemampuan baru dari 

berbagai media pembela 
jaran; 

 

Berupaya meningkatkan 
diri dengan belajar dari 

orang-orang lain yang 

berwawasan luas di 

dalam organisasi. 

7. Mengelola 

Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 

dengan arahan 

 

1.1 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

1.3 

 

 

Sadar mengenai peru 

bahan yang terjadi di 

organisasi dan berusaha 
menyesuaikan diri deng 

an perubahan tersebut; 

 
Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 

petunjuk/pedoman; 
 

Menyesuaikan cara kerja 

lama dengan menerap 

kan metode/proses baru 
dengan bimbingan orang 

lain. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 
masi untuk bertindak 

sesuai kewenangan 

 

1.1 
 

 

 
 

 

1.2 

 
 

 

 
1.3 

Mengumpulkan dan 
mempertimbangkan in 

formasi yang dibutuh 

kan dalam mencari 
solusi; 

 

Mengenali situasi/pilih 

an yang tepat untuk 
bertindak sesuai kewe 

nangan; 

 
Mempertimbangkan ke 
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mungkinan solusi yang 
dapat diterapkan dalam 

pekerjaan rutin berdasar 

kan kebijakan dan 

prosedur yang telah 

ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 
menerima 

kemajemukan 

1.1 
 

 

 

 
1.2 

 

 
 

 

1.3 
 

Mampu memahami, me 
nerima, peka terhadap 

perbedaan individu/ 

kelompok masyarakat; 

 
Terbuka, ingin belajar 

tentang perbedaan / 

kemajemukan masya 
rakat; 

 

Mampu bekerja ber 
sama dengan individu 

yang berbeda latar 

belakang dengan-nya 

C. Teknis 

10. Pengelolaan 

Keuangan 

1 Memahami Konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan  meka 

nisme, tata cara, 

prosedur rencana dan 

kebijakan pengelolaan 

keuangan daerah  

2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2.2 
 

 

 
 

 

 

Memahami azas umum 

pengelolaan keuangan 

daerah, pemegang keku 
asaan pengelolaan ke 

uangan daerah, struktur 

APBD, penyusunan ran 
cangan APBD, pene 

tapan APBD, pelaksana 

an APBD, perubahan 

APBD, pengelolaan kas, 
penatausahaan keuang 

an daerah, akuntansi 

keuangan daerah, per 
tanggungjawaban pelak 

sanaan APBD, pembina 

an dan Pengawasan 
pengelolaan keuangan 

daerah, kerugian dae 

rah, pengelolaan keuang 
an Badan Layanan 

Umum Daerah; 

 

Memahami tahap penyu 
sunan rancangan APBD, 

penetapan APBD, pelak 

sanaan APBD, perubah 
an APBD, pengelolaan 

kas, penatausahaan ke 

uangan daerah, akuntan 
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2.3 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
2.4 

 

 
 

 

 

si keuangan daerah, 
pertanggung jawaban 

pelaksanaan APBD, pem 

binaan dan Pengawas an 

pengelolaan keuangan 
daerah; 

 

Mampu memahami keter 
kaitan antara perencana 

an dan kebijakan pelak 

sanaan APBD dalam 
pengelolaan keuangan 

daerah dan memberikan 

informasi seca ra tepat 
terkait pengelolaan ke 

uangan daerah kepada 

masyarakat; 

 
Mampu menyiapkan ad 

ministrasi pendukung/ 

bukti belanja langsung/ 
tidak langsung sesuai 

dengan kode rekening 

barang/jasa. 

11. Perbendaharaan 2 Mengolah data laporan 

pertang gungjawaban 

bendahara dan melak 

sanakan serta menca 
tat transaksi keuangan 

2.1 

 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
1.3 

 

 

 
 

1.4 

 
 

 

 

Mampu mengidentifika 

si, mengumpulkan dan 

mengklasifikasi data un 

tuk penyusunan ber 
bagai buku / jurnal dan 

laporan bendahara; 

 
Mampu melaksanakan 

berbagai transasksi/ 

kejadian belanja sesuai 
dengan ketentuan ke 

uangan yang berlaku;  

                                             
Mampu mencatat ber 

bagai transaksi  kejadi 

an ke dalam buku/ 

jurnal;   
 

Mampu memverifikasi 

data penyusunan ber 
bagai buku /jurnal dan 

laporan bendahara 

sesuai dengan bukti 

transaksi/kejadian. 

12. Laporan 

keuangan 

 Mampu melakukan 

penyusunan laporan 

keuangan yang 
kredibel dan akuntabel 

2.1 

 

 
 

Mampu mengolah, meng 

klasifikasi, memverifika 

si bahan, data serta ma 
teri pendukung penyu  



6 
 

  
 

 

2.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.3 

sunan laporan keuang 
an; 

 

Mampu menganalisis, 

menyajikan bahan, data, 
materi penyusunan 

laporan keuangan dalam 

berbagai bentuk laporan 
keuangan serta peman 

faatannya dalam mendu 

kung pengelolaan ke 
uangan yang kredibel 

dan akuntabel; 

 
Mampu menjelaskan se 

cara lengkap, rinci dan 

jelas perihal penyusun 

an laporan keuangan 
kepada sta keholder dan 

shareholder. 

13. Perpajakan 2 Menerapkan ketentuan 
perpajakan 

 

2.1 
 

 

 
2.2 

 

 

 
 

 

2.3 
 

 

 
 

 

 
2.4 

 

 

 
 

 

 
2.5 

 

 
 

 

 
 

 

2.6 

Menyiapkan data untuk 
perhitungan pajak dan 

pemungutan pajak; 

 
Mampu melakukan per 

hitungan pajak sederha 

na sesuai dengan jenis 

pajak yang akan di 
laporkan; 

 

Mampu memverifikasi 
kebenaran perhitungan 

pajak sesuai dengan 

data, jenis pajak mau 
pun transaksi keuangan 

yang akan dilaporkan; 

 
Mampu menjelaskan se 

cara lengkap, rinci dan 

jelas perihal penerapan 

keten tuan perpajakan 
kepada pegawai dan 

stakeholder terkait; 

 
Mampu mengidentifikasi 

dan menyiapkan data 

untuk penyusunan la 
poran pajak sesuai 

jenis-jenis pajak pada 

setiap transaksi belanja 
/keuangan; 

 

Mampu menyusun la 
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poran pajak badan 
usaha, organisasi, mau 

pun perorangan pegawai 

berdasarkan ketentuan 

perpajakan. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang D.III 

2.Bidang Ilmu Akuntansi/Informatika 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. II   
   

2.Teknis - Diklat Analisa 

Keuangan 
 

   

 - Diklat Akutansi 

dan Pelaporan 

Keuangan SKPD 

 

  
 

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Pengatur (II/c) 

E. Indikator kinerja jabatan Kualitas verifikasi terhadap dokumen usulan 

pencairan anggaran di lingkungan Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Kalbar. 
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Nama Jabatan : JF. Analis Kebijakan Ahli Muda 

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintahan :  

 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melaksanakan jabatan fungsional tertentu meliputi kajian 
dan analisis kebijakan yang mempunyai ruang lingkup 
tugas dan tanggung jawab  dan wewenang untk 
melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam 
lingkungan instansi pusat dan daerah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku agar tugas terlaksana secara 
efektif dan efesien. 

II. STAND 

AR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 3 Mampu memastikan, 
menanamkan keyakin 
an bersama agar 
anggota yang dipimpin 
bertindak sesuai nilai, 
norma, dan etika 
organisasi, dalam 
lingkup formal 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Memastikan anggota 
yang dipimpin bertin 
dak sesuai dengan 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 
 

Mampu untuk memberi 
apresiasi dan tegur an 
bagi anggota yang 
dipimpin agar bertin 
dak selaras dengan 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 
 

Melakukan monitoring 
dan evaluasi terhadap 
penerapan sikap inte 
gritas di dalam unit 
kerja yang dipimpin. 

2. Kerjasama 3 Efektif membangun tim 
kerja untuk peningkatan 
kinerja organisasi 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 

Melihat kekuatan/kele  
mahan anggota tim, 
membentuk tim yang 
tepat, mengantisipasi 
kemungkinan 
hambatan, dan menca 
ri solusi yang Optimal;  
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3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

3 

Mengupayakan dan me 
ngutamakan pengam 
bilan keputusan berda 
sarkan usulan-usulan 
anggota tim/ kelompok, 
bernegosiasi secara 
efektif untuk upaya 
menyelesaikan peker 
jaan yang menjadi 
target kinerja kelompok 
dan / atau unit kerja; 
 
Membangun aliansi 
dengan para pemang 
ku kepentingan dalam 
rangka mendukung pe 
nyelesaian target kerja 
kelompok. 

3. Komunikasi 3 Berkomunikasi secara 
asertif, terampil berko 
munikasi lisan/tertulis 
untuk menyampaikan 
informasi yang sensitif/ 
rumit/kompleks 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menyampaikan suatu 
informasi yang sensitif/ 
rumit dengan cara 
penyampaian dan kon 
disi yang tepat, sehing 
ga dapat dipahami dan 
diterima oleh pihak lain; 
 
Menyederhanakan to 
pik yang rumit dan 
sensitif sehingga lebih 
mudah dipahami dan 
diterima orang lain; 
 
Membuat laporan ta 
hunan/periodik/naskah/ 
dokumen / proposal 
yang kompleks; Mem 
buat surat resmi yang 
sistematis dan tidak 
menimbulkan pema 
haman yang berbeda; 
membuat proposal 
yang rinci dan lengkap; 

4. Orientasi pada 
Hasil 

3 Menetapkan target ker 
ja yang menantang bagi 
unit kerja, mem beri 
apresiasi dan teguran 
untuk men dorong 
kinerja 

3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 

Menetapkan target ki 
nerja unit yang lebih 
tinggi dari target yang 
ditetapkan organisasi; 
 
Memberikan apresiasi 
dan teguran untuk 
mendorong pencapai 
an hasil unit kerjanya; 
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3.3 
 
 
 
 

Mengembangkan meto 
de kerja yang lebih 
efektif dan efisien 
untuk mencapai target 
kerja unitnya. 

5. Pelayanan Publik 3 Mampu memanfaatkan 
kekuatan kelompok ser 
ta memperbaiki standar 
pelayanan publik di 
lingkup unit kerja 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

Memahami, mendes 
kripsikan pengaruh dan 
hubungan/kekuatan ke 
lompok yang sedang 
berjalan di organisasi 
(aliansi atau persaing 
an), dan dampaknya 
terhadap unit kerja un 
tuk menjalankan tugas 
pemerintahan secara 
profesional dan netral, 
tidak memihak; 
 
Menggunakan keteram 
pilan dan pema haman 
lintas organi sasi untuk 
secara efektif mem 
fasilitasi kebutuhan 
kelompok yang lebih 
besar dengan cara-
cara yang mengikuti 
standar objektif, trans 
paran, profesional, se 
hingga tidak merugi 
kan para pihak di 
lingkup pelayanan 
publik unit kerjanya; 
 
Mengimplementasikan 
cara-cara yang efektif 
untuk memantau dan 
mengevaluasi masalah 
yang dihadapi pemang 
ku kepentingan/ masya 
rakat serta menganti 
sipasi kebutuhan me 
reka saat menjalan kan 
tugas pelayanan publik 
di unit kerjanya. 

6. Pengembangan 
diri dan orang lain 

3 Memberikan umpan 
balik, membimbing 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 

Memberikan tugas-
tugas yang menan tang 
pada bawahan sebagai 
media belajar untuk 
mengembangkan ke 
mampuannya; 
 
Mengamati bawahan 
dalam mengerjakan tu 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

gasnya dan memberi 
kan umpan balik yang 
objektif dan jujur; me 
lakukan diskusi dengan 
bawahan untuk mem 
berikan bimbingan dan 
umpan balik yang ber 
guna bagi bawahan; 
 
Mendorong kepercaya 
an diri bawahan; mem 
berikan kepercayaan 
penuh pada bawahan 
untuk mengerjakan tu 
gas dengan caranya 
sendiri; memberi ke 
sempatan dan mem 
bantu bawahan mene 
mukan peluang untuk 
berkembang. 

7. Mengelola 
Perubahan 

3 Membantu orang lain 
mengikuti perubahan, 
mengantisipasi peru 
bahan secara tepat 

3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

Membantu orang lain 
dalam melakukan 
perubahan; 
 
Menyesuaikan prioritas 
kerja secara berulang-
ulang jika diperlukan; 
 
Mengantisipasi peru 
bahan yang dibutuhkan 
oleh unit kerjanya seca 
ra tepat. Memberikan 
solusi efektif terhadap 
masalah yang ditimbul 
kan oleh adanya 
perubahan. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

3 Membandingkan ber 
bagai alternatif, menye 
imbangkan risiko keber 
hasilan dalam imple 
mentasi 

3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 

Membandingkan ber 
bagai alternatif tindak 
an dan implikasinya, 
 
Memilih alternatif solusi 
yang terbaik, membuat 
keputusan operasional 
mengacu pada alter 
natif solusi terbaik yang 
didasarkan pada ana 
lisis data yang sistema 
tis, seksama, mengikuti 
prin sip kehati-hatian; 
 
Menyeimbangkan anta 
ra kemungkinan risiko 
dan keberhasilan da 
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 lam implementasinya. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 3 Mempromosikan, me 
ngembangkan sikap 
toleransi dan persatuan 

3.1 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

Mempromosikan sikap 
menghargai perbedaan 
diantara orang-orang 
yang mendorong tole 
ransi dan keterbukaan; 
 
Melakukan pemetaan 
sosial dimasyarakat se 
hingga dapat membe 
rikan respon yang sesu 
ai dengan budaya yang 
berlaku.  
Mengidentifikasi poten 
si kesalah-pahaman 
yang diakibatkan ada 
nya keragaman budaya 
yang ada; 
 
Menjadi mediator untuk 
menyelesaikan konflik 
atau mengurangi dam 
pak negatif dari konflik 
atau potensi konflik 

C. Teknis 

10. Riset dan Analisis 
Kebijakan 

3 Mampu mengkoordinas 
ikan menyelenggarakan 
bimbingan pelaksanaan di 
instansinya 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
data dan informasi untuk 
pengambilan keputusan 
dalam lingkup unit kerja; 
 
Mampu Menganalisis 
Data dan Informasi 
Gender dan Anak dan 
memberikan bimbingan, 
choaching mentoring 
kepada pegawai diling 
kungannya dalam melak 
sanakan hasil analisis 
Data dan informasi; 
 
Mampu memanfaatkan 
system Data dan 
informasi untuk menyele 
saikan masalah teknis 
operasional yang timbul 
dan mengambil keputus 
an dalam pelaksanaan 
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system Data dan 
Informasi Riset dan 
Analisis Kebijakan. 

11. Rekomendasi 
kebijakan 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelak 
sanaan rekomendasi 
kebijakan 

3.1 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
rekomendasi kebijakan; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan  (substansi) dan 
memberikan bimbingan, 
choaching, mentoring 
kepada pegawai di ling 
kungannya dalam melak 
sanakan rekomendasi 
kebijakan; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan reko 
mendasi kebijakan. 

12. Komunikasi, 
koordinasi 
advokasi, 
konsultasi dan 
negosiasi 
kebijakan. 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelaksa 
naan komunikasi advo 
kasi, konsultasi dan 
negosiasi kebijakan   

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
bentuk layanan yang 
diberikan dan informasi 
untuk pengambilan ke 
putusan dalam lingkup 
unit kerja; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan  komunikasi advoke 
si, konsultasi dan nego 
siasi kebijakan  dan mem 
berikan bimbingan, choa 
ching mentoring kepada 
pegawai dilingkungannya 
dalam melaksanakan  
komunikasi advokasi, 
konsultasi dan negosiasi 
kebijakan; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan   
komunikasi advokasi, 
konsultasi dan negosiasi 
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kebijakan.   

13. Publikasi hasil 
kajian kebijakan 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelaksa 
naan publikasi hasil kajian 
kebijakan. 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
publikasi hasil kajian 
kebijakan; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan  (substansi) dan 
memberikan bimbingan, 
choaching mentoring 
kepada pegawai di ling 
kungannya dalam melak 
sanakan publikasi hasil 
kajian kebijakan; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 
publikasi hasil kajian 
kebijakan. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya terhadap 
jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 )/ D - IV 

2.Bidang Ilmu 
Semua bidang ilmu/bidang kepakaran 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar CPNS 
Gol. III 

     

2.Teknis - Bintek terkait kajian 
kebijakan 

   
 

 - Bintek terkait analis 

kebijakan. 
    

 - Bintek  terkait karya 
tulis kedinasan 

   
 

 - Bintek terkait karya 
tulis ilmiah  

    

3.Fungsional 
Diklat Fungsional 
Analis Kebijakan Ahli 
Muda 

   

C. Pengalaman kerja Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas bidang 
JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun. 
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D. Pangkat Penata Tingkat I  (III/d) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Analisa Penerpan Kebijakan di 
lingkungan Dinas Koperasi, UKM Prov. 
Kalbar. 
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Nama Jabatan : PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan 

Pemerintahan 

: Perencanaan dan pelaporan 

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi 
penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan 

laporan di bidang monitoring dan evaluasi sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tercapai 

hasil kerja yang optimal. 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 
sesuai nilai, norma, 

etika organisasi dalam 

kapasitas pribadi 

1.1 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 

 
1.3 

Bertingkah laku sesuai 
dengan perkataan; ber 

kata sesuai dengan 

fakta; 
 

Melaksanakan peratur 

an, kode etik organisasi 
dalam lingkungan kerja 

sehari-hari, pada tatar 

an individu/ pribadi;  

 
Tidak menjanjikan/ 

memberikan sesuatu 

yang bertentangan 
dengan aturan 

organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 
kelompok  kerja 

 

1.1 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

Berpartisipasi sebagai 
anggota tim yang baik, 

melakukan tugas/bagi 

annya, dan mendu 

kung keputusan tim; 
 

Mendengarkan dan 

menghargai masukan 
dari orang lain dan 

memberikan usulan-

usulan bagi kepen 
tingan tim; 
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1.3 

 

 

 
Mampu menjalin inte 

raksi sosial untuk 

penyelesaian tugas. 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 
masi dengan jelas, 

lengkap, pemahaman 

yang sama 

1.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.2 

 
 

 

 
3.3 

 

 
 

Menyampaikan infor 
masi (data), pikiran 

atau pendapat dengan 

jelas, singkat dan tepat 
dengan menggu nakan 

cara / media yang 

sesuai dan  mengikuti 
alur yang logis; 

 

Memastikan pemaham 

an yang sama atas 
instruksi yang diterima 

/diberikan; 

 
Mampu melaksanakan 

kegiatan surat menyu 

rat sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 

Hasil 

1 Bertanggung jawab 

untuk memenuhi stan 

dar kerja 
 

1.1 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 

 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas dapat 

diandalkan; 
 

Bekerja dengan teliti 

dan hati-hati guna 
meminimalkan kesalah 

an dengan mengacu 

pada standar kualitas 
(SOP); 

 

Bersedia menerima ma 
sukan, mengikuti con 

toh cara bekerja yang 

lebih efektif, efisien 

dilingkungan kerjanya 

5. Pelayanan 

Publik 

1 Menjalankan tugas  

mengikuti standar  

pelayanan. 
 

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

Mampu mengerjakan 

tugas-tugas dengan 

mengikuti standar pela 
yanan yang objektif, 

netral, tidak memihak, 

tidak diskriminatif, 
transparan dan tidak 

terpengaruh kepenting 

an pribadi / kelompok 

/partai politik; 
 

Melayani kebutuhan, 

permintaan dan ke 
luhan pemangku ke 
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1.3 

 

 
 

 

pentingan; 
 

Menyelesaikan masalah 

dengan tepat tanpa ber 

sikap membela diri 
dalam kapasitas se 

bagai pelaksana pela 

yanan publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 

lain 

1 Pengembangan diri 

 

1.1 

 

 
 

 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

Mengidentifikasi kebu 

tuhan pengembangan 

diri dan menyeleksi 
sumber serta meto 

dologi pembela jaran 

yang diperlukan; 

 
Menunjukkan usaha 

mandiri untuk mempe 

lajari keterampilan atau 
kemam puan baru dari 

berbagai media pembe 

lajaran; 
 

Berupaya meningkat 

kan diri dengan belajar 
dari orang-orang lain 

yang berwawasan luas 

di dalam organisasi. 

7. Mengelola 
Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 
dengan arahan 

 

1.1 
 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 

 
1.3 

 

 

Sadar mengenai peru 
bahan yang terjadi di 

organisasi dan berusa 

ha menyesuaikan diri 
dengan perubahan 

tersebut; 

 
Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 

petunjuk/pedoman; 

 
Menyesuaikan cara ker 

ja lama dengan mene 

rapkan metode/proses 
baru dengan bimbingan 

orang lain. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 
masi untuk bertindak 

sesuai kewenangan 

 

1.1 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

Mengumpulkan dan 
mempertimbangkan in 

formasi yang dibutuh 

kan dalam mencari 

solusi; 
 

Mengenali situasi/pi 

lihan yang tepat untuk 
bertindak sesuai ke 
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1.3 

 

 
 

 

wenangan; 
 

 Mempertimbangkan ke 

mungkinan solusi yang 

dapat diterapkan dalam 
pekerjaan rutin ber 

dasar kan kebijakan 

dan prosedur yang telah 

ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 

menerima kemajemuk 
an 

1.1 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

1.3 
 

Mampu memahami, me 

nerima, peka terhadap 
perbedaan individu/ 

kelom pok masyarakat; 

 
Terbuka, ingin belajar 

tentang perbedaan/ke 

majemukan masyara 
kat; 

 

Mampu bekerja ber 
sama dengan individu 

yang berbeda latar 

belakang dengan-nya 

C. Teknis 

10. Monitoring dan 

Evaluasi 

Pelaksanaan 
Anggaran 

1 Memahami konsep 

dasar, peraturan dan  

mekanisme, tata cara 
Prosedur, proses, 

metode Monitoring dan 

Evaluasi Pelaksanaan 

Anggaran 

1.1 

 

 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

 
 

1.4 

 
 

 

 

Memahami konsep da 

sar, peraturan dan 

mekanisme,  tata cara, 
prosedur, metode, tek 

nik, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 

anggaran; 
 

Mampu menjelaskan 

ruang lingkup, aspek 
dan objek pengukuran 

evaluasi kinerja pelak 

sanaan Anggaran;  
 

Mampu menjelaskan 

dan menggambarkan 
mekanisme, tata cara, 

prosedur dan proses 

monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan anggaran; 
 

Mampu menyebutkan 

para pemangku kepen 
tingan dalam pelaksana 

an anggaran; 
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1.5 
 

 

 

 
 

 

 
1.6 

Mampu memahami 
keterkaitan, fungsi dan 

manfaat monitoring 

dan evaluasi pelaksana 

an anggaran dengan 
kebijakan dan sasaran 

strategis pembangunan 

 
Mampu menyiapkan 

data, bahan, materi, 

instrumen yang diperlu 
kan untuk melakukan 

monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan anggaran. 

11. Laporan Kinerja 1 Memahami sistem dan 
subtansi serta peman 

faatan 

1.1 
 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

1.3 

 
 

 

 
 

 

1.4 
 

 

 

Memahami konsep da 
sar, peraturan dan 

mekanisme,  tata cara, 

prosedur, metode, tek 
nik penyusunan lapor 

an kinerja; 

 
Mampu menjelaskan 

komponen - komponen 

yang ada dalam doku 
men laporan kinerja; 

 

Mampu memahami 

tahapan-tahapan pe 
nyusunan laporan 

kinerja dan peman 

faatan yang ada dalam 
laporan kinerja; 

 

Mampu mengoperasi 
kan aplikasi online 

laporan kinerja untuk 

kepentingan unit orga 

nisasi. 

12. Penyusunan 

Rencana 

Kerja 
Anggaran 

1 Memahami konsep 

dasar, ruang lingkup, 

peraturan dan  meka 
nisme, tata cara 

prosedur pengelolaan 

pengadministrasian 
unit organisasi 

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 

 
1.3 

Memahami konsep 

dasar, peraturan dan 

mekanisme,  tata cara, 
prosedur, metode, tek 

nik, standar biaya, 

satuan harga dalam  
penyusunan RKA; 

 

Mampu menjelaskan 
indikator yang digu 

nakan dalam penyu 

sunan RKA;  

 
Mampu menjelaskan 
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1.4 

 

 
 

 

1.5 
 

 

 
1.6 

dan menggambarkan 
mekanisme, tata cara, 

prosedur dan proses 

penyusunan RKA;  

 
Mampu menjelaskan 

pendekatan yang di 

gunakan dalam penyu 
sunan RKA; 

 

Mampu menjelaskan 
komponen / informasi 

yang ada dalam RKA; 

 
Mampu menyiapkan 

dokumen yang dibutuh 

kan dalam menyusun 

rencana anggaran 
berdasarkan SBM dan 

standar biaya lainnya; 

13. Penyusunan 
Indikator Kinerja 

Utama (IKU)  

1 Memahami konsep 
dasar, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur, metode, 
teknik penyusunan 

IKU 

1.1 
 

 

 
 

 

 

1.2 
 

 

  
 

1.3 

 
 

 

1.4 
 

 

 

 
1.5 

 

 
 

 

 
1.6 

Mampu memahami kon 
sep dasar, peraturan 

dan mekanisme,  tata 

cara, prosedur, metode, 
teknik penyusunan 

IKU; 

 

Mampu menjelaskan 
syarat dan kriteria 

serta tipe dan jenis 

IKU; 
 

Mampu menjelaskan 

komponen di dalam 
IKU;  

 

Mampu menjelaskan 
mekanisme, tata cara, 

prosedur dan uraian 

penyusunan IKU;  

 
Mampu memahami 

tujuan dan manfaat 

penyusunan IKU dan 
penggunaan IKU bagi 

kinerja organisasi; 

 
Mampu menyiapkan 

data dan dokumen 

yang di butuhkan 

dalam menyusun IKU. 
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III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang D.III 

2.Bidang 
Ilmu 

Akutansi/Manajemen Perkantoran 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. II     
 

2.Teknis - Diklat 

Penyusunan 
Laporan Kinerja 

 

   

 - Diklat Akutansi 

dan Pelaporan        

 
   

 - Diklat 

Penyusunan 

Rencana Kerja 

 

   

 - Diklat Sistem 

Informasi 
Strategis 

 

   

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja - 

D. Pangkat Pengatur Muda Tk.I (II/d) 

E. Indikator kinerja jabatan Kualitas Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 

di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Prov. Kalbar 
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Nama Jabatan : PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN 

PELAPORAN 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan : Perencanaan dan pelaporan 

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melaksanakan kegiatan mengumpulkan dan 
mengelompokkan serta mengolah bahan kebijakan 

untuk penyusunan dan penelaahan data objek kerja 

di bidang program anggaran dan pelaporan sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 

sesuai nilai, norma, 

etika organisasi dalam 
kapasitas pribadi 

1.1 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 

 
 

1.3 

Bertingkah laku sesuai 

dengan perkataan; ber 

kata sesuai dengan 
fakta; 

 

Melaksanakan peratur 
an, kode etik organisasi 

dalam lingkungan kerja 

sehari-hari, pada tatar 

an individu/pribadi;  
 

Tidak menjanjikan/ 

memberikan sesuatu 
yang bertentangan 

dengan aturan 

organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 

kelompok  kerja 

 

1.1 

 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

Berpartisipasi sebagai 

anggota tim yang baik, 

melakukan tugas/bagi 

annya, dan mendukung 
keputusan tim; 

 

Mendengarkan dan 
menghargai masukan 

dari orang lain dan 

memberikan usulan-
usulan bagi kepenting 
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1.3 

 

 

an tim; 
 

Mampu menjalin inte 

raksi sosial untuk 

penyelesaian tugas. 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 

masi dengan jelas, 

lengkap, pemahaman 
yang sama 

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.2 
 

 

 
 

3.3 

 
 

 

Menyampaikan informa 

si (data), pikiran atau 

penda pat deng an jelas, 
singkat dan tepat 

dengan menggu nakan 

cara/media yang sesuai 
dan  mengikuti alur 

yang logis; 

 

Memastikan pemaham 
an yang sama atas 

instruksi yang di 

terima/diberikan; 
 

Mampu melaksanakan 

kegiatan surat menyu 
rat sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 

Hasil 

1 Bertanggungjawab un 

tuk memenuhi stan 
dar kerja 

 

1.1 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

 
1.3 

 

 

 
 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas dapat 
diandalkan; 

 

Bekerja dengan teliti 
dan hati-hati guna 

meminimalkan kesalah 

an dengan mengacu 
pada standar kualitas 

(SOP); 

 
Bersedia menerima ma 

sukan, mengikuti con 

toh cara bekerja yang 

lebih efektif, efisien di 

ling kungan kerjanya 

5. Pelayanan 

Publik 

1 Menjalankan tugas  

mengikuti standar  
pelayanan. 

 

1.1 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1.2 
 

Mampu mengerjakan 

tugas-tugas dengan 
mengikuti standar pela 

yanan yang objektif, 

netral, tidak memihak, 
tidak diskriminatif, 

transparan dan tidak 

terpengaruh kepenting 

an pribadi / kelompok 
/partai politik; 

 

Melayani kebutuhan, 
permintaan dan keluah 



3 
 

 
 

 

1.3 

 
 

 

 

an pemangku kepen 
tingan; 

 

Menyelesaikan masalah 

dengan tepat tanpa ber 
sikap membela diri 

dalam kapasitas seba 

gai pelaksana pelayan 

an publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 
lain 

1 Pengembangan diri 

 

1.1 

 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 

 

Mengidentifikasi kebu 

tuhan pengembangan 
diri dan menyeleksi 

sumber serta metodo 

logi pembelajaran yang 

diperlukan; 
 

Menunjukkan usaha 

mandiri untuk mempe 
lajari keterampilan atau 

kemampuan baru dari 

berbagai media pem 
belajaran; 

 

Berupaya meningkat 
kan diri dengan belajar 

dari orang-orang lain 

yang berwawasan luas 

di dalam organisasi. 

7. Mengelola 

Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 

dengan arahan 

 

1.1 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

1.3 

 
 

Sadar mengenai peru 

bahan yang terjadi di 

organisasi dan berusa 
ha menyesuaikan diri 

dengan perubahan 

tersebut; 
 

Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 

petunjuk/pedoman; 
 

Menyesuaikan cara 

kerja lama dengan 
menerapkan metode/ 

proses baru dengan 

bimbingan orang lain. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 

masi untuk bertindak 

sesuai kewenangan 

 

1.1 

 

 

 
 

 

1.2 
 

Mengumpulkan dan 

mempertimbangkan in 

formasi yang dibutuh 

kan dalam mencari 
solusi; 

 

Mengenali situasi/pilih 
an yang tepat untuk 
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1.3 

 
 

 

 

bertindak sesuai ke 
wenangan; 

 

 Mempertimbangkan ke 

mungkinan solusi yang 
dapat diterapkan dalam 

pekerjaan rutin ber 

dasar kan kebijakan 
dan prosedur yang telah 

ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 
menerima kemajemu 

kan 

1.1 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
1.3 

 

Mampu memahami, me 
nerima, peka terhadap 

perbedaan individu/ 

kelom pok masyarakat; 
 

Terbuka, ingin belajar 

tentang perbedaan/ 
kemajemukan masya 

rakat; 

 
Mampu bekerja bersa 

ma dengan individu 

yang berbeda latar 

belakang dengan-nya 

C. Teknis 

10. Penyusunan 

Rencana 
Strategis 

1 Memahami konsep 

dasar, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 

prosedur, metode, 

teknik penyusunan 

rencana strategis 
organisasi 

1.1 

 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 

 
 

1.4 

 
 

 

 

Memahami konsep 

dasar, peraturan dan 
mekanisme, tata cara, 

prosedur, metode, tek 

nik penyusunan renca 

na strategis organisasi;  
 

Mampu menyebutkan 

metode penyusunan 
Renstra serta menjelas 

kan kelebihan dan 

kekurangan masing-
masing metode;  

 

Mampu menjelaskan 
komponen - komponen 

yang ada di dalam 

dokumen rencana stra 

tegis; 
 

Mampu menggambar 

kan para pemangku 
kepentingan internal 

maupun eksternal 

organisasi dalam 
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1.5 

 
 

 

 
1.6 

penyusunan rencana 
strategis; 

 

Mampu menjelaskan 

mekanisme, tata cara, 
prosedur penyusunan 

rencana strategis; 

 
Mampu menjelaskan 

pedoman penyusunan 

rencana strategis. 

11. Penyusunan 

Rencana Kerja 

Tahunan 

1 Memahami konsep 

dasar, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur, metode, 
teknik penyusunan 

rencana kerja tahun 

an organisasi  

1.1 

 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

 

 

1.3 
 

 

 
 

 

1.4 
 

 

 
 

 

 

 
1.5 

 

 
 

 

 
1.6 

 

 

Memahami konsep 

dasar, peraturan dan 

mekanisme,  tata cara, 

prosedur, metode, 
teknik penyusunan 

rencana kerja tahunan 

organisasi; 
 

Mampu menyebutkan 

metode penyusunan 
rencana kerja tahunan 

organisasi serta menje 

laskan kelebihan dan 
kekurangan masing-

masing metode; 

 

Mampu menjelaskan 
komponen - komponen 

yang ada di dalam 

dokumen rencana kerja 
tahunan organisasi;  

 

Mampu menggambar 
kan para pemangku 

kepentingan internal 

maupun eksternal orga 
nisasi dalam penyusun 

an rencana kerja 

tahunan organisasi; 

 
Mampu menjelaskan 

mekanisme, tata cara, 

prosedur penyusunan 
rencana kerja tahunan 

organisasi; 

 
Mampu menjelaskan 

pedoman penyusunan 

rencana kerja tahunan 

organisasi. 

12. Penyusunan 1 Memahami konsep 1.1 Memahami konsep da 
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Rencana 
Kerja 

Anggaran 

dasar, ruang lingkup, 
peraturan dan  meka 

nisme, tata cara 

prosedur pengelolaan 

pengadministrasian 
unit organisasi 

 
 

 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

 
1.4 

 

 
 

 

1.5 
 

 

 
1.6 

sar, peraturan dan 
mekanisme,  tata cara, 

prosedur, metode, tek 

nik, standar biaya, 

satuan harga dalam  
penyusunan RKA; 

 

Mampu menjelaskan 
indikator yang diguna 

kan dalam penyusunan 

RKA;  
 

Mampu menjelaskan 

dan menggambarkan 
mekanisme, tata cara, 

prosedur dan proses 

penyusunan RKA;  

 
Mampu menjelaskan 

pendekatan yang di 

gunakan dalam penyu 
sunan RKA; 

 

Mampu Menjelaskan 
komponen / informasi 

yang ada dalam RKA; 

 
Mampu menyiapkan 

dokumen yang dibutuh 

kan dalam menyusun 

rencana anggaran ber 
dasarkan SBM dan 

standar biaya lainnya; 

13. Pembuatan 
Indikator Kinerja 

Utama (IKU)  

1 Memahami konsep 
dasar, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur, metode, 
teknik penyusun an 

IKU 

1.1 
 

 

 
 

 

 

1.2 
 

 

  
 

1.3 

 
 

 

1.4 
 

 

 

Mampu memahami kon 
sep dasar, peraturan 

dan mekanisme,  tata 

cara, prosedur, metode, 
teknik penyusunan 

IKU; 

 

Mampu menjelaskan 
syarat dan kriteria 

serta tipe dan jenis 

IKU; 
 

Mampu menjelaskan 

komponen di dalam 
IKU;  

 

Mampu menjelaskan 
mekanisme, tata cara, 

prosedur dan uraian 

penyu sunan IKU;  
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1.5 

 

 

 
 

 

1.6 

 
Mampu memahami 

tujuan dan manfaat 

kan penyusunan IKU 

dan penggunaan IKU 
bagi kinerja organisasi; 

 

Mampu menyiapkan 
data dan dokumen 

yang di butuhkan 

dalam menyusun IKU. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya terhadap 

jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 ) / D - IV 

2.Bidang 

Ilmu 

Ekonomi/Pemerintahan/Administrasi 

Negara/Sosial 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. III     
 

2.Teknis - Diklat 
Penyusunan 
Renstra 

 

   

 - Diklat 

Penyusunan 

Indikator Kinerja        

 

   

 - Diklat 
Penyusunan 

Rencana Kerja 

 

   

 - Diklat Sistem 
Informasi 
Strategis 

 

   

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja - 

D. Pangkat Penata Muda (III/a) 

E. Indikator kinerja jabatan Kualitas Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 

di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Prov. Kalbar 
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Nama Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN 

KELEMBAGAAN 

Kelompok Jabatan : Administrator 

Urusan Pemerintahan : Perizinan dan Kelembagaan 

 

JABATAN ADMINISTRATOR 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan 
Perizinan dan Kelembagaan  dalam menyiapkan 

bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang 

perizinan dan kelembagaan, monitoring, evaluasi, 

pelaporan dan data koperasi serta bertanggungjawab 
memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan 

administrasi di bidang perizinan dan kelembagaan 

berdasarkan peraturan yang berlaku agar tugas 

pokok dan fungsi berjalan efektif dan efisien 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 3 Mampu memastikan, 

menanamkan keya 

kinan bersama agar 
anggota yang dipim 

pin bertindak sesuai 

nilai, norma, dan 

etika organisasi, da 

lam lingkup formal 

3.1 

 

 
 

 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.3 

Memastikan anggo 

ta yang dipimpin 

bertindak sesuai de 
ngan nilai, norma, 

dan etika organisasi 

dalam segala situasi 

dan kondisi; 
 

Mampu untuk mem 

beri apresiasi dan 
teguran bagi anggo 

ta yang dipimpin 

agar bertindak sela 
ras dengan nilai, 

norma, dan etika 

organisasi dalam 
segala situasi dan 

kondisi; 

 

Melakukan monito 
ring dan evaluasi 

terhadap penerapan 

sikap integritas di 
dalam unit kerja 

yang dipimpin. 

2. Kerjasama 3 Efektif membangun 
tim kerja untuk 

3.1 
 

Melihat kekuatan/ 

kele mahan anggota 
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peningkatan kinerja 

organisasi 

 
 

 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
3.3 

 

 
 

 

3 

tim, membentuk tim 
yang tepat, meng 

antisipasi kemung 

kinan hambatan, 

dan mencari solusi 
yang Optimal;  

 

Mengupayakan dan 

mengutamakan pe 
ngambilan keputus 

an berdasarkan usul 

an-usulan anggota 

tim / kelompok, ber 
negosiasi secara efek 

tif untuk upaya me 

nyelesaikan pekerja 
an yang menja di 

target kinerja kelom 

pok dan / atau unit 
kerja; 

 

Membangun aliansi 

dengan para pemang 
ku kepentingan da 

lam rangka mendu 

kung penyelesaian 

target kerja kelom 

pok. 

3. Komunikasi 3 Berkomunikasi seca 

ra asertif, terampil 
berko munikasi lisan 

/tertulis untuk me 

nyampaikan informa 
si yang sensitif / 

rumit/kompleks 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 

 
 

 

 
 

3.3 

 
 

 

 
 

 

 

 

Menyampaikan sua  

tu informasi yang 
sensitif/rumit deng 

an cara penyampaian 

dan kondisi yang 
tepat, sehingga dapat 

dipahami dan diteri 

ma oleh pihak lain; 

 

Menyederhanakan 
topik yang rumit dan 

sensitif sehingga le 

bih mudah dipahami 
dan diterima orang 

lain; 

 

Membuat laporan 

tahunan / periodik / 
naskah / dokumen/ 

proposal yang kom 

pleks; Membuat 
surat resmi yang 

sistematis dan tidak 

menimbulkan pema 
haman yang ber 
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beda; membuat pro 
posal yang rinci dan 

lengkap; 

4. Orientasi pada 

Hasil 

3 Menetapkan target 

kerja yang menan 
tang bagi unit kerja, 

mem beri apresiasi 

dan teguran untuk 

men dorong kinerja 

3.1 

 
 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 

 
3.3 

 

 
 

 

Menetapkan target 

ki nerja unit yang 
lebih tinggi dari 

target yang ditetap 

kan organisasi; 
 

Memberikan apresi 

asi dan teguran un 
tuk mendorong pen 

capaian hasil unit 

kerjanya; 

 
Mengembangkan me 

tode kerja yang lebih 

efektif dan efisien 
untuk men capai 

target kerja unitnya. 

5. Pelayanan 

Publik 

3 Mampu memanfaat 
kan kekuatan kelom 

pok serta memperbai 

ki standar pelayanan 

publik di lingkup 

unit kerja 

3.1 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.3 
 

Memahami, mendes 
kripsikan pengaruh 

dan hubungan / ke 

kuatan kelompok 

yang sedang berjalan 
di organisasi (aliansi 

atau persaingan), 

dan dampaknya ter 
hadap unit kerja 

untuk menjalankan 

tugas pemerintahan 
secara profesional 

dan netral, tidak 

memihak; 
 

Menggunakan kete 

rampilan dan pema 

haman lintas organi 
sasi untuk secara 

efektif mem fasilitasi 

kebutuhan kelom 
pok yang lebih besar 

dengan cara-cara 

yang mengikuti stan 
dar objektif, transpa 

ran, profesional, se 

hingga tidak merugi 
kan para pihak di 

lingkup pelayanan 

publik unit kerjanya; 

Mengimplementasi   
kan cara-cara yang 
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efektif untuk meman 
tau dan mengevalu 

asi masalah yang 

dihadapi pemangku 

kepentingan/  masya 
rakat serta menganti 

sipasi kebutuhan me 

reka saat menjalan 
kan tugas pelayanan 

publik di unit kerja 

nya. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 

lain 

3 Memberikan umpan 

balik, membimbing 

3.1 

 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

3.3 

 
 

 

 

Memberikan tugas-

tugas yang menan 

tang pada bawahan 

sebagai media bela 
jar untuk mengem 

bangkan kemampu 

annya; 
 

Mengamati bawah 

an dalam mengerja 
kan tugasnya dan 

memberikan umpan 

balik yang objektif 
dan jujur; melaku 

kan diskusi dengan 

bawahan untuk 

memberikan bim 
bingan dan umpan 

balik yang berguna 

bagi bawahan; 
 

Mendorong keperca 

yaan diri bawahan; 
memberikan keper 

cayaan penuh pada 

bawahan untuk me 
ngerjakan tugas de 

ngan caranya sendi 

ri; Memberi kesem 

patan dan mem 
bantu bawahan me 

nemukan peluang 

untuk berkembang. 

7. Mengelola 

Perubahan 
3 Membantu orang lain 

mengikuti perubah 

an, mengantisipasi 
peru bahan secara 

tepat 

3.1 

 

 
 

3.2 

 

 
 

Membantu orang 

lain dalam melaku 

kan perubahan; 
 

Menyesuaikan prio 

ritas kerja secara 

berulang-ulang jika 
diperlukan; 
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3.3 

 

 

 

 

 
Mengantisipasi peru 

bahan yang dibutuh 

kan oleh unit kerja 

nya secara tepat. 
Memberikan solusi 

efektif terhadap ma 

salah yang ditimbul 
kan oleh adanya 

perubahan. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

3 Membandingkan ber 
bagai alternatif, me 

nyeimbangkan risiko 

keberhasilan dalam 

imple mentasi 

3.1 
 

 

 

 
3.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.3 
 

 

 

Membandingkan ber 
bagai alternatif tin 

dakan dan implikasi 

nya, 

 
Memilih alternatif so 

lusi yang terbaik, 

membuat keputusan 
operasional mengacu 

pada alternatif solusi 

terbaik yang didasar 
kan pada analisis 

data yang sistematis, 

seksama, mengikuti 
prinsip kehati-

hatian;  

  

Menyeimbangkan an 
tara kemungkinan 

risiko dan keberhasil 

an dalam implemen 
tasinya. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 3 Mempromosikan, me 

ngembangkan sikap 
toleransi dan 

persatuan 

3.1 

 
 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Mempromosikan si 

kap menghargai per 
bedaan diantara 

orang-orang yang 

mendorong toleransi 
dan keterbukaan; 

 

Melakukan pemeta 
an sosial dimasyara 

kat sehingga dapat 

memberikan respon 
yang sesuai dengan 

budaya yang ber 

laku.  

Mengidentifikasi po 
tensi kesalah-paham 

an yang diakibatkan 

adanya keragaman 
budaya yang ada; 
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3.3 

 

 

 

 

 
Menjadi mediator un 

tuk menyelesaikan 

konflik atau mengu 

rangi dampak negatif 
dari konflik atau 

potensi konflik 

C. Teknis 

10. Pelayanan Data 

dan Sertifikasi 

Nomor Induk 

Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 

kan membimbing pelak 

sanaan pelayanan data 

dan sertifikasi nomor 
induk koperasi 

3.1 

 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

3.3 

 
 

 

 

Mampu mendesain/me 

rancang instrumen 

identifikasi, pengum 

pulan, pengolahan, 
penyajian pelayanan 

data dan sertifikasi 

nomor induk koperasi; 
 

Mampu mensosialisasi 

kan pelayanan data 
dan sertifikasi nomor 

induk koperasi dan 

memberikan bimbing 
an, choacing mento 

ring kepada pegawai di 

lingkungannya dalam 

melaksanakan pela 
yanan data dan ser 

tifikasi nomor induk 

koperasi; 
 

Mampu memecahkan 

masalah teknis opera  
sional yang timbul dan 

mengam bil keputusan 

dalam pelaksanaan pe 
layanan data dan ser 

tifikasi nomor induk 

koperasi. 

11. Pembinaan 
Organisasi 

Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelak 

sanaan pembinaan 

orga nisasi Koperasi 

3.1 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 

 
 

 

 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen 

identifikasi, pengum 

pulan, pengolahan, 
penyajian data dan 

pembinaan organi sasi 

koperasi; 
 

Mampu mensosialisasi 

kan pembinaan organi  

sasi koperasi dan mem 
berikan bimbingan, 

choacing mentoring ke  

pada pegawai diling 
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3.3 
 

 

 
 

kungannya dalam me 
laksanakan pembinaan 

organisasi koperasi; 

 

Mampu memecahkan 
ma salah teknis opera 

sional yang timbul dan 

mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 

pembinaan organisasi 

koperasi. 

12. Penyelenggaraan 

Perizinan 

Simpan Pinjam 

Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 

kan membimbing pelak 

sanaan penyelenggara 

an perizinan simpan 
pinjam koperasi 

3.1 

 

 

 
 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 
 

 

Mampu mendesain/me 

rancang instrumen 

identifikasi, pengum 

pulan,  pengolahan, 
penyajian data dan 

penyelenggaraan peri 

zinan simpan pinjam 
koperasi; 

 

Mampu mensosialisasi 
kan penyelenggaraan 

perizinan simpan pin 

jam koperasi dan mem 
berikan bimbingan, 

choacing mentoring 

kepada pegawai di ling 

kungannya dalam me 
laksanakan penyeleng 

garaan perizinan sim 

pan pinjam koperasi; 
 

Mampu memecahkan 

masalah teknis operasi 
onal yang timbul dan 

mengambil keputusan 

dalam pelaksanaan 
penyelenggaraan peri 

zinan simpan pinjam 

koperasi. 

13. Penyuluhan 
Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelak 

sanaan penyuluhan 

koperasi 

3.1 
 

 

 
 

 

 
3.2 

 

 

 
 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen 

identifikasi, pengum 

pulan, pengolahan, 
penyajian penyuluhan 

koperasi; 

 
Mampu mensosialisasi 

kan penyuluhan kope 

rasi dan memberikan 

bimbingan, choacing 
mentoring kepada pe 
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3.3 
 

 

 

gawai dilingkungannya 
dalam melaksanakan 

penyuluhan koperasi; 

 

Mampu memecahkan 
masalah teknis operasi 

onal yang timbul dan 

mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan Pe 

nyuluhan Koperasi. 

14. Analisis 
Perizinan 

Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 
kan, membimbing 

pelak sanaan analisis 

perizinan 

3.1 
 

 

 
 

 

 
3.2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.3 

 

 
 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen 

identifikasi, pengum 

pulan, pengolahan, pe 
nyajian analisis peri 

zinan koperasi; 

 
Mampu mensosialisasi 

kan analisis perizinan 

koperasi dan memberi 

kan bimbingan, choa 
cing mentoring kepada 

pegawai di lingkungan 

nya dalam melaksana 
kan analisis perizinan 

koperasi; 

 
Mampu memecahkan 

masalah teknis operasi 

onal yang timbul dan 
mengambil keputusan 

dalam pelaksanaan 

analisis perizinan 

koperasi; 

15. Analisis 

Perizinan UKM 

3 Mampu menyelenggara 

kan membimbing pelak 
sanaan Analisis Peri 

zinan UKM 

3.1 

 
 

 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.3 

 

Mampu mendesain/me 

rancang instrumen 
identifikasi, pengum 

pulan, pengolahan, 

penyajian Analisis peri 

zinan UKM; 
 

Mampu mensosialisasi 

kan analisis perizinan 
UKM dan memberikan 

bimbingan, choacing 

mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 

dalam melaksanakan 

analisis perizinan 
UKM; 

Mampu memecahkan 

masalah teknis operasi 
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onal yang timbul dan 
mengambil keputusan 

dalam pelaksanaan 

analisis perizinan 

UKM; 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 

B.  

1.Jenjang Strata Satu ( S1 )/ D - IV 

2.Bidang Ilmu Ilmu Pemerintahan/Administrasi Negara/Ilmu 

Sosial/Imu Ekonomi 

C. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan 
Kepemimpinan 

Administrator 
  
  

 

2.Teknis - Diklat Sistem 
Informasi 

Strategis 

    

 - Diklat Reinventing 

Government 

    

 - Diklat Manajemen 

SDM 
    

 - Diklat Teknis 

Legal drafting 

    

 - Diklat Manajemen 

Pelayanan Publik 
    

 - Diklat Inovasi 

Daerah 

    

3.Fungsional Diklat Fungsional 

Pengawas Koperasi 

Ahli Madya 

    

Diklat Fungsional 

Pengembang 

Kewirausahaan 

Ahli Madya 

    

D. Pengalaman kerja Memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas 

paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan 

Fungsional setingkat dengan jabatam pengawas 
sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan 

diduduki. 
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E. Pangkat Penata Tingkat I  (III/d) 

F. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Pelayanan Data dan Sertifikasi 
Nomor Induk Koperasi  di lingkungan Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Kalbar; 

- Kualitas Penyuluhan Koperasi di 

lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Kalbar; 

- Kualitas Pembinaan Organisasi Koperasi 

di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Kalbar. 
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Nama Jabatan : JF. PENGAWAS KOPERASI AHLI MADYA 

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintahan : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 

 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi melalui 
penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, 
pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan 
usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi pada 
lingkungan instansi pusat dan instansi daerah 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 4 Mampu menciptakan situ 
asi kerja yang mendorong 
kepatuhan pada nilai, nor 
ma, dan etika organisasi 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
4.3 

Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, 
dan etika organisasi 
dalam segala situasi dan 
kondisi; 
 
Mendukung dan menerap 
kan prinsip moral dan 
standar etika yang tinggi, 
serta berani menanggung 
konsekuensinya; 
 
Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/nilai-nilai yang dilaku 
kan oleh orang lain, pada 
tataran lingkup kerja 
setingkat instansi meski 
pun ada resiko. 

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen 
tim, sinergi 

4.1 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
4.3 

Membangun sinergi antar 
unit kerja di lingkup 
instansi yang dipimpin; 
 
Memfasilitasi kepentingan 
yang berbeda dari unit 
kerja lain sehingga ter 
cipta sinergi dalam 
rangka pencapaian target 
kerja organisasi;  
 
Mengembangkan sistem 
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3 

yang menghargai kerja 
sama antar unit, memberi 
kan dukungan/semangat 
untuk memastikan ter 
capainya sinergi dalam 
rangka pencapaian target 
kerja organisasi. 

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 
pemikiran multidimensi 
secara lisan dan tertulis 
untuk mendorong kesepa 
katan dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 
 
 

Mengintegrasikan infor 
masi-informasi penting 
hasil diskusi dengan 
pihak lain untuk men 
dapatkan pemahaman 
yang sama; Berbagi 
informasi dengan pe 
mangku kepentingan 
untuk tujuan meningkat 
kan kinerja secara 
keseluruhan;  
 
Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimen 
si dalam bentuk tulisan 
formal; 
 
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 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 

Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 
 
Memantau dan mengeva 
luasi hasil kerja unitnya 
agar selaras dengan sa 
saran strategis instansi; 
  
Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 
pencapaian target 
organisasi. 

5. Pelayanan Publik 4 Mampu memonitor, meng 
evaluasi, memperhitung 
kan dan mengantisipasi 
dampak dari isu-isu jang 

4.1 
 
 
 

Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, kesem 
patan atau kekuatan 
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ka panjang, kesempatan, 
atau kekuatan politik 
dalam hal pelayanan ke 
butuhan pemangku kepen 
tingan yang transparan, 
objektif, dan profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 

politik yang mempenga 
ruhi organisasi dalam 
hubungannya dengan 
dunia luar, memperhitung 
kan dan mengantisipasi 
dampak terhadap pelak 
sanaan tugas-tugas pela 
yanan publik secara ob 
jektif, transparan, dan pro 
fessional dalam lingkup 
organisasi;  
 
Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh ins 
tansinya telah selaras 
dengan standar pelayan 
an yang objektif, netral, 
tidak memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi / kelompok / partai 
politik;  
 
Menerapkan strategi jang 
ka panjang yang berfokus 
pada pemenuhan kebu 
tuhan pemangku kepen 
tingan dalam menyusun 
kebijakan dengan mengi 
kuti standar objektif, 
netral, tidak memihak, 
tidak diskriminatif, trans 
paran, tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

6. Pengembangan 
diri dan orang lain 

3 Menyusun program 
pengembangan jangka 
panjang dalam rangka 
mendorong manajemen 
pembelajaran 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
4.3 

Menyusun program pe 
ngembangan jangka pan 
jang bersama-sama de 
ngan bawahan, termasuk 
didalamnya penetapan 
tujuan, bimbingan, penu 
gasan dan pengalaman 
lainnya, serta mengaloka 
sikan waktu untuk 
mengikuti pelatihan/pen 
didikan / pengembangan 
kompetensi dan karir; 
 
Melaksanakan manaje 
men pembelajaran terma 
suk evaluasi dan umpan 
balik pada tataran 
organisasi;  
Mengembangkan orang- 
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orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi- 
posisi di unit. 

7. Mengelola 
Perubahan 

4 Memimpin perubahan 
pada unit kerja 

4.1 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 

 

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 memasti 
kan penerapan program- 
program perubahan se 
cara selaras antar unit 
kerja. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

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

4.1 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 

 

Menyusun dan / atau 
memutuskan konsep pe 
nyelesaian 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). 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 4 Mendayagunakan perbe 
daan secara konstruktif 
dan kreatif untuk 
meningkatkan efektifitas 
organisasi 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 

Menginisiasi dan merepre 
sentasikan pemerintah di 
lingkungan kerja dan 
masyarakat untuk senan 
tiasa menjaga persatuan 
dan kesatuan dalam 
keberagaman dan mene 
rima segala bentuk per 
bedaan dalam kehidupan 
bermasyarakat;  

Mampu mendayaguna 
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4.3 
 
 
 
 

kan perbedaan latar be 
lakang, agama/kepercaya 
an, suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi poli 
tik untuk mencapai kelan 
caran pencapaian tujuan 
organisasi; 
 
Mampu membuat prog 
ram yang mengakomo 
dasi perbedaan latar be 
lakang, agama/kepercaya 
an, suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi 
politik. 

C. Teknis 

10. Penerapan  
Kepatuhan 
Koperasi 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrument penerapan 
kepatuhan koperasi 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 

 

Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/system cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan, melaku 
kan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
penerapan kepatuhan 
koperasi yang lebih 
efektif/efisien; 
 
Mampu menyusun pedo 
man, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrument pelaksanaan 
penerapan kepatuhan 
koperasi; 
 
Mampu meyakinkan dan 
mampu memperoleh du 
kungan dari stakeholder 
pelaksanaan penerapan 
kepatuhan koperasi dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stake 
holder terkait penerapan 
kepatuhan koperasi. 

11. Penilaian 
Usaha 
Simpan 
Pinjam 
Koperasi 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrument penilaian 
usaha simpan pinjam 
koperasi 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/system cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan melaku 
kan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
penilaian usaha simpan 
pinjam koperasi yang 
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4.2 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 

 

lebih efektif/efisien; 
 
Mampu menyusun pedo 
man, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrument pelaksanaan 
penilaian usaha simpan 
pinjam koperasi; 
 
Mampu meyakinkan dan 
mampu memperoleh du 
kungan dari stakeholder 
pelaksanaan penilaian 
usaha simpan pinjam 
koperasi dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait 
penilaian usaha simpan 
pinjam koperasi. 

12. Penerapan 
Sanksi 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun perangkat 
norma standar instrument 
penerapan sanksi 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
4.3 

Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/system cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan melaku 
kan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
Penerapan Sanksi yang 
lebih efektif/efisien; 
 
Mampu menyusun pedo 
man, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrument pelaksanaan 
penerapan sanksi; 
 
Mampu meyakinkan dan 
mampu memperoleh du 
kungan dari stakeholder 
pelaksanaan penerapan 
sanksi dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pene 
rapan Sanksi. 

13. Pengaduan 
Indikasi 
Pelanggaran 
Koperasi 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrument pengaduan 
masyarakat terhadap 
indikasi pelanggaran 
koperasi 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 

Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/system cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan, melaku 
kan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja; 
Menerima pengaduan 
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4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

masyarakat terhadap 
indikasi pelanggaran 
koperasi yang lebih 
efektif/efisien; 
 
Mampu menyusun pedo 
man, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrument pelaksanaan 
penerimaan pengaduan 
masyarakat terhadap 
indikasi pelanggaran 
Koperasi; 
 
Mampu meyakinkan dan 
mampu memperoleh 
dukungan dari stake 
holder terkait pelaksana 
an penerimaan penga 
duan masyarakat terha 
dap indikasi pelanggaran 
koperasi, memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pene 
rimaan pengaduan ma 
syarakat terhadap indika 
si pelanggaran koperasi. 

14. Pengawasan 
Koperasi 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrument pengawasan 
koperasi 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 

Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/system cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan, melaku 
kan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
pengawasan koperasi 
yang lebih efektif/efisien; 
 
Mampu menyusun pedo 
man, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrument pelaksanaan 
pengawasan koperasi; 
 
Mampu meyakinkan dan 
mampu memperoleh du 
kungan dari stakeholder 
pelaksanaan pengawas 
an koperasi dan memberi 
kan bimbingan dan fasi 
litasi kepada instansi lain 
atau stakeholder terkait 
pengawasan koperasi. 
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15. Pemeriksaan 
Koperasi 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrument pemeriksaan 
koperasi 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/system cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan melaku 
kan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
pemeriksaan koperasi 
yang lebih efektif/efisien; 
 
Mampu menyusun pedo 
man, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur 
instrument pelaksanaan 
pemeriksaan koperasi; 
 
Mampu meyakinkan dan 
mampu memperoleh 
dukungan dari stake 
holder terhadap pelaksa 
naan pemeriksaan kope 
rasi dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait peme 
riksaan Koperasi. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya terhadap 
jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 )/ D - IV 

2.Bidang Ilmu 
Ilmu Pemerintahan/Administrasi Negara/Ilmu 
Sosial/Imu Ekonomi/Ilmu Hukum 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 
CPNS Gol. III 

     

2.Teknis - Diklat Sistem 
Informasi Strategis 

    

 - Diklat Reinventing 
Government 

    

 - Diklat Manajemen 
SDM 

    

 - Diklat Teknis Legal 
drafting 

    

 - Diklat Manajemen 
Pelayanan Publik 

    

 - Diklat Inovasi     
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Daerah 

3.Fungsional 
Diklat Fungsional 
Pengawas Koperasi 
Ahli Muda 

    

C. Pengalaman kerja Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas bidang 
JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun. 

D. Pangkat Penata Tingkat I  (III/d) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Penerapan Kepatuhan Koperasi di 
lingkungan Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar 

- Kualitas Penilaian Usaha Simpan Pinjam 
Koperasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM 
Prov. Kalbar 

- Kualitas Penerapan Sanksi di lingkungan 
Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar 

- Kualitas Pengawasan Koperasi di lingkungan 
Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar 

- Kualitas Pemeriksaan Koperasi di lingkungan 
Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar 
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Nama Jabatan : JF. Pengawas Koperasi Ahli Muda 

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintahan : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 

 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi melalui 
penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, 
pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan 
usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi pada 
lingkungan instansi pusat dan instansi daerah 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 3 Mampu memastikan, 
menanamkan keyakin 
an bersama agar 
anggota yang dipimpin 
bertindak sesuai nilai, 
norma, dan etika 
organisasi, dalam 
lingkup formal 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Memastikan anggota 
yang dipimpin bertin 
dak sesuai dengan 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 
 

Mampu untuk memberi 
apresiasi dan tegur an 
bagi anggota yang 
dipimpin agar bertin 
dak selaras dengan 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 
 

Melakukan monitoring 
dan evaluasi terhadap 
penerapan sikap inte 
gritas di dalam unit 
kerja yang dipimpin. 

2. Kerjasama 3 Efektif membangun tim 
kerja untuk peningkatan 
kinerja organisasi 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 

Melihat kekuatan/kele  
mahan anggota tim, 
membentuk tim yang 
tepat, mengantisipasi 
kemungkinan 
hambatan, dan menca 
ri solusi yang Optimal;  

 
Mengupayakan dan me 
ngutamakan pengam 
bilan keputusan berda 
sarkan usulan-usulan 
anggota tim/ kelompok, 
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3.3 
 
 
 
 

3 

bernegosiasi secara 
efektif untuk upaya 
menyelesaikan peker 
jaan yang menjadi 
target kinerja kelompok 
dan / atau unit kerja; 

 
Membangun aliansi 
dengan para pemang 
ku kepentingan dalam 
rangka mendukung pe 
nyelesaian target kerja 
kelompok. 

3. Komunikasi 3 Berkomunikasi secara 
asertif, terampil berko 
munikasi lisan/tertulis 
untuk menyampaikan 
informasi yang sensitif/ 
rumit/kompleks 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menyampaikan suatu 
informasi yang sensitif/ 
rumit dengan cara 
penyampaian dan kon 
disi yang tepat, sehing 
ga dapat dipahami dan 
diterima oleh pihak lain; 

 
Menyederhanakan to 
pik yang rumit dan 
sensitif sehingga lebih 
mudah dipahami dan 
diterima orang lain; 

 
Membuat laporan ta 
hunan/periodik/naskah/ 
dokumen / proposal 
yang kompleks; Mem 
buat surat resmi yang 
sistematis dan tidak 
menimbulkan pema 
haman yang berbeda; 
membuat proposal 
yang rinci dan lengkap; 

4. Orientasi pada 
Hasil 

3 Menetapkan target ker 
ja yang menantang bagi 
unit kerja, mem beri 
apresiasi dan teguran 
untuk men dorong 
kinerja 

3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

Menetapkan target ki 
nerja unit yang lebih 
tinggi dari target yang 
ditetapkan organisasi; 
 
Memberikan apresiasi 
dan teguran untuk 
mendorong pencapai 
an hasil unit kerjanya; 
 
Mengembangkan meto 
de kerja yang lebih 
efektif dan efisien 
untuk mencapai target 
kerja unitnya. 
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5. Pelayanan Publik 3 Mampu memanfaatkan 
kekuatan kelompok ser 
ta memperbaiki standar 
pelayanan publik di 
lingkup unit kerja 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

Memahami, mendes 
kripsikan pengaruh dan 
hubungan/kekuatan ke 
lompok yang sedang 
berjalan di organisasi 
(aliansi atau persaing 
an), dan dampaknya 
terhadap unit kerja un 
tuk menjalankan tugas 
pemerintahan secara 
profesional dan netral, 
tidak memihak; 
 
Menggunakan keteram 
pilan dan pema haman 
lintas organi sasi untuk 
secara efektif mem 
fasilitasi kebutuhan 
kelompok yang lebih 
besar dengan cara-
cara yang mengikuti 
standar objektif, trans 
paran, profesional, se 
hingga tidak merugi 
kan para pihak di 
lingkup pelayanan 
publik unit kerjanya; 
 
Mengimplementasikan 
cara-cara yang efektif 
untuk memantau dan 
mengevaluasi masalah 
yang dihadapi pemang 
ku kepentingan/ masya 
rakat serta menganti 
sipasi kebutuhan me 
reka saat menjalan kan 
tugas pelayanan publik 
di unit kerjanya. 

6. Pengembangan 
diri dan orang lain 

3 Memberikan umpan 
balik, membimbing 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memberikan tugas-
tugas yang menan tang 
pada bawahan sebagai 
media belajar untuk 
mengembangkan ke 
mampuannya; 
 
Mengamati bawahan 
dalam mengerjakan tu 
gasnya dan memberi 
kan umpan balik yang 
objektif dan jujur; me 
lakukan diskusi dengan 
bawahan untuk mem 
berikan bimbingan dan 
umpan balik yang ber 
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3.3 
 
 
 

 

guna bagi bawahan; 
 
Mendorong kepercaya 
an diri bawahan; mem 
berikan kepercayaan 
penuh pada bawahan 
untuk mengerjakan tu 
gas dengan caranya 
sendiri; memberi ke 
sempatan dan mem 
bantu bawahan mene 
mukan peluang untuk 
berkembang. 

7. Mengelola 
Perubahan 

3 Membantu orang lain 
mengikuti perubahan, 
mengantisipasi peru 
bahan secara tepat 

3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

Membantu orang lain 
dalam melakukan 
perubahan; 
 
Menyesuaikan prioritas 
kerja secara berulang-
ulang jika diperlukan; 
 
Mengantisipasi peru 
bahan yang dibutuhkan 
oleh unit kerjanya seca 
ra tepat. Memberikan 
solusi efektif terhadap 
masalah yang ditimbul 
kan oleh adanya 
perubahan. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

3 Membandingkan ber 
bagai alternatif, menye 
imbangkan risiko keber 
hasilan dalam imple 
mentasi 

3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

Membandingkan ber 
bagai alternatif tindak 
an dan implikasinya, 
 
Memilih alternatif solusi 
yang terbaik, membuat 
keputusan operasional 
mengacu pada alter 
natif solusi terbaik yang 
didasarkan pada ana 
lisis data yang sistema 
tis, seksama, mengikuti 
prin sip kehati-hatian; 
 
Menyeimbangkan anta 
ra kemungkinan risiko 
dan keberhasilan da 
lam implementasinya. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 3 Mempromosikan, me 
ngembangkan sikap 
toleransi dan persatuan 

3.1 
 
 
 
 

Mempromosikan sikap 
menghargai perbedaan 
diantara orang-orang 
yang mendorong tole 
ransi dan keterbukaan; 
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3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

 
Melakukan pemetaan 
sosial dimasyarakat se 
hingga dapat membe 
rikan respon yang sesu 
ai dengan budaya yang 
berlaku.  
Mengidentifikasi poten 
si kesalah-pahaman 
yang diakibatkan ada 
nya keragaman budaya 
yang ada; 
 
Menjadi mediator untuk 
menyelesaikan konflik 
atau mengurangi dam 
pak negatif dari konflik 
atau potensi konflik 

C. Teknis 

10. Penerapan  
Kepatuhan 
Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelak 
sanaan penerapan 
kepatuhan koperasi 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

Mampu mendesain/ me 
rancang instrumen iden 
tifikasi, pengumpulan, 
pengumpulan, pengolah 
an, penyajian penerapan 
kepatuhan koperasi; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan penerapan kepatuh 
an koperasi dan memberi 
kan bimbingan, choacing 
mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 
penerapan kepatuhan 
koperasi; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasi 
onal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 
penerapan Kepatuhan 
Koperasi. 

11. Penilaian 
Usaha 
Simpan 
Pinjam 
Koperasi 

3 Mampu menyelengga 
rakan membimbing  
pelaksanaan Penilai 
an usaha simpan 
pinjam koperasi 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 

Mampu mendesain/ 
merancang instrumen 
identifikasi, pengumpul 
an, pengolahan, penyaji 
an data penilaian usaha 
simpan pinjam koperasi; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan penilaian usaha 
simpan pinjam koperasi 
dan memberikan bimbing 
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3.3 
 
 
 

 

an, choacing dan 
mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 
penilaian usaha simpan 
pinjam koperasi; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasi 
onal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan peni 
laian usaha simpan 
pinjam koperasi. 

12. Penerapan 
Sanksi 

3 Mampu menyelenggara  
kan membimbing pelaksa 
naan Penerapan sanksi 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Mampu mendesain/ me 
rancang instrumen 
identifikasi, pengumpul 
an,  pengolahan dan pe 
nyajian data penerapan 
sanksi; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan penerapan sanksi 
dan memberikan bimbing 
an, choacing dan 
mentoring kepada 
pegawai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 
penerapan sanksi;  
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasi 
onal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan pene 
rapan sanksi. 

13. Pengaduan 
Indikasi 
Pelanggaran 
Koperasi 

3 Mampu menyelengga 
rakan membimbing 
pelaksanaan penga 
duan indikasi pelang 
garan koperasi. 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, pe 
ngolahan, penyajian 
pengaduan indikasi p 
 
elanggaran Koperasi; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan pengaduan indikasi 
pelanggaran koperasi 
dan memberikan bim 
bingan, choacing dan 
mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 
pengaduan indikasi 
pelanggaran koperasi; 
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Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 
pengaduan indikasi 
pelanggaran koperasi. 

14. Pengawasan 
Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelak 
sanaan pengawasan 
koperasi 

3.1 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, pe 
ngolahan, penyajian data 
pengawasan  koperasi; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan Pengawasan kopera 
si dan memberikan 
bimbingan, choacing dan 
mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 
pengawasan koperasi; 
 
Mampu memecahkan ma 
salah teknis operasional 
yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 
pengawasan koperasi. 

15. Pemeriksaan 
Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelaksa 
naan pemeriksaan 
Koperasi 

3.1 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, pe 
ngolahan, penyajian data 
pemeriksaan koperasi; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan pemeriksaan kopera 
si dan memberikan 
bimbingan, choacing dan    
mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 
pemeriksaan koperasi; 
  
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 
pemeriksaan koperasi; 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya terhadap 
jabatan 

Mutlak Penting Perlu 
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A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 )/ D - IV 

2.Bidang Ilmu 
Ilmu Pemerintahan/Administrasi Negara/Ilmu 
Sosial/Imu Ekonomi/Ilmu Hukum 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar CPNS 
Gol. III 

     

2.Teknis - Diklat Teknis 
Reinventing 
Goverment 

    

 - Diklat Teknis 

Manajemen Koperasi 
    

 - Diklat Manajemen 
SDM 

    

 - Diklat Teknis Legal 
drafting 

    

 - Diklat Manajemen 
Pelayanan Publik 

    

 - Diklat Inovasi Daerah     

3.Fungsional 
Diklat Fungsional 
Pengawas Koperasi 
Ahli Madya 

    

C. Pengalaman kerja Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas bidang 
JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun. 

D. Pangkat Penata Tingkat I  (III/d) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Penerapan Kepatuhan Koperasi di 
lingkungan Dinas Koperasi, UKM Prov. 
Kalbar; 

- Kualitas Penilaian Usaha Simpan Pinjam 
Koperasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM 
Prov. Kalbar; 

- Kualitas Penerapan Sanksi di lingkungan 
Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar; 

- Kualitas Pengawasan Koperasi di lingkungan 
Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar; 

- Kualitas Pemeriksaan Koperasi di lingkungan 
Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar. 
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Nama Jabatan : PENYULUH KOPERASI 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan :  

 

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan 
penyusunan laporan di bidang koperasi sesuai 

ketentuan agar berjalan efektif dan efisien 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 
sesuai nilai, norma, 

etika orga nisasi dalam 
kapasitas pribadi 

1.1 
 

 
 
 

1.2 
 
 

 
 
 

1.3 

Bertingkah laku sesuai 
dengan perkataan; ber 

kata sesuai dengan 
fakta; 
 

Melaksanakan peratur 
an, kode etik organisasi 

dalam lingkungan kerja 
sehari-hari, pada tatar 

an individu/pribadi;  
 

Tidak  menjanjikan / 
memberikan sesuatu 

yang bertentangan deng 
an aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 
kelompok  kerja 
 

1.1 
 
 

 
 
 

1.2 

 
 
 

 
 

 
1.3 
 

 

Berpartisipasi sebagai 
anggota tim yang baik, 
melakukan tugas/bagi 

annya, dan mendukung 
keputusan tim; 
 

Mendengarkan dan 

menghargai masukan 
dari orang lain dan 
memberi kan usulan-

usulan bagi kepentingan 
tim; 
 

Mampu menjalin inte 

raksi sosial untuk 
penyelesaian tugas 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 
masi dengan jelas, 
lengkap, pemahaman 

yang sama 

1.1 
 
 

 
 

Menyampaikan infor 
masi (data), pikiran atau 
pendapat dengan jelas, 

singkat dan tepat 
dengan menggunakan 



2 
 

 

 
 
 

1.2 
 
 

 
 

3.3 
 
 

 

cara/media yang sesuai 

dan  mengikuti alur 
yang logis; 
 

Memastikan pemaham 
an yang sama atas 
instruksi yang diterima/ 

diberikan; 
 

Mampu melaksanakan 
kegiatan surat menyurat 
sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 

Hasil 

1 Bertanggung jawab 

untuk memenuhi stan 
dar kerja 
 

1.1 

 
 
 

1.2 
 

 
 
 

 
 

1.3 
 
 

 
 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas dapat 
diandalkan; 
 

Bekerja dengan teliti 
dan hati-hati guna 

meminimalkan kesalah 
an dengan mengacu 
pada standar kualitas 

(SOP); 
 

Bersedia menerima ma 
sukan, mengikuti con 
toh cara bekerja yang 

lebih efektif, efisien di 
lingkungan kerjanya. 

5. Pelayanan 
Publik 

1 Menjalankan tugas  
meng ikuti standar  
pelayanan. 

 

1.1 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

1.2 
 

 
 
1.3 

 
 
 

 

Mampu mengerjakan 
tugas-tugas dengan 
mengikuti standar pela 

yanan yang objektif, 
netral, tidak memihak, 

tidak diskriminatif, 
transparan dan tidak 
terpengaruh kepenting 

an pribadi / kelompok 
/partai politik; 
 

Melayani kebutuhan, 
permintaan dan keluhan 

pemangku kepentingan; 
 
Menyelesaikan masalah 

dengan tepat tanpa ber 
sikap membela diri 
dalam kapasitas sebagai 

pelak sana pelayanan 
publik. 

6. Pengembangan 
diri dan orang 

1 Pengembangan diri 
 

1.1 
 

Mengidentifikasi kebu 
tuhan pengembangan 
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lain  

 
 
 

 
1.2 
 

 
 

 
 
 

1.3 
 

 
 

 

diri dan menyeleksi 

sumber serta metodologi 
pembelajaran yang di 
perlukan; 

 
Menunjukkan usaha 
mandiri untuk mempela 

jari keterampilan atau 
kemam puan baru dari 

berbagai media pembela 
jaran; 
 

Berupaya meningkatkan 
diri dengan belajar dari 

orang-orang lain yang 
berwawasan luas di 
dalam organisasi. 

7. Mengelola 
Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 
dengan arahan 

 

1.1 
 

 
 
 
 

1.2 
 

 
 

1.3 
 

 

Sadar mengenai peru 
bahan yang terjadi di 

organisasi dan berusaha 
menyesuaikan diri deng 
an perubahan tersebut; 
 

Mengikuti perubahan 
secara terbuka sesuai 

petunjuk/pedoman; 
 

Menyesuaikan cara ker 
ja lama dengan menerap 

kan metode/proses baru 
dengan bimbingan orang 

lain. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 
masi untuk bertindak 

sesuai kewenangan 
 

1.1 
 

 
 

 
 
1.2 

 
 

 
 
1.3 

 
 
 

 

Mengumpulkan dan 
mem pertimbangkan in 

formasi yang dibutuh 
kan dalam mencari 

solusi; 
 
Mengenali situasi/pilih 

an yang tepat untuk 
bertindak sesuai kewe 

nangan; 
 
 Mempertimbangkan ke 

mungkinan solusi yang 
dapat diterapkan dalam 
pekerjaan rutin berdasar 

kan kebijakan dan prose 
dur yang telah ditentu 

kan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 1.1 Mampu memahami, me 
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menerima 

kemajemukan 

 

 
 
 

1.2 

 
 
 

1.3 
 

nerima, peka terhadap 

perbedaan individu/ 
kelompok masyarakat; 
 

Terbuka, ingin belajar 

tentang perbedaan / ke 
majemukan masyarakat; 
 

Mampu bekerja bersama 
dengan individu yang 
berbeda latar belakang 

dengan-nya. 

C. Teknis 

10. Pelayanan Data 
dan Sertifikasi 

Nomor Induk 
Koperasi 

1 Memahami Konsep da 
sar, teknik metode, pe 

raturan dan mekanis 
me, tatacara prosedur 
pelayanan data dan 

sertifikasi nomor 
induk koperasi 

1.1 
 

 
 
 

 
 
 

1.2 
 

 
 
 
 

1.3 
 
 

 
 

Mampu menjelaskan 
konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 
prosedur pela yanan 

data dan sertifikasi 
nomor induk koperasi; 
 

Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan pelayan 
an data dan sertifikasi 
nomor induk koperasi; 
  
Mampu memberikan 

informasi kepada masya 
rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai pela 
yanan data dan ser 
tifikasi nomor induk 

koperasi. 

11. Pembinaan 

Organisasi 
Koperasi 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan meka 
nisme, tatacara pro 

sedur pembinaan orga 
nisasi koperasi 

1.1 

 
 
 

 
 

 
1.2 
 

 
 
 

 
1.3 

 
 
 

 

Mampu menjelaskan 

kon sep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 

prosedur pembi naan 
organisasi Koperasi; 

 
Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan Pembi 
naan organisasi kope 
rasi; 
  
Mampu memberikan in 

formasi kepada masyara 
kat, stakeholder secara 

tepat mengenai Pembina 
an organisasi koperasi. 

12. Penyelenggaraan 1 Memahami konsep 1.1 Mampu menjelaskan 
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Perizinan 

Simpan Pinjam 
Koperasi 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 
nisme, tatacara prose 
dur penyelenggara an 

perizinan simpan pin 
jam koperasi 

 

 
 
 

 
 
 

1.2 
 

 
 
 
 

1.3 

kon sep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 
mekanisme tata cara 
prosedur penyelenggara 

an perizinan sim pan 
pinjam koperasi; 
 

Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 
an pelaksanaan penye 
lenggaraan perizinan 

simpan pinjam koperasi; 
  
Mampu memberikan 
informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 
ra tepat mengenai penye 

lenggaraan perizinan 
simpan pinjam koperasi. 

13. Penyuluhan 

Koperasi 

1 Memahami Konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan meka 

nisme, tatacara pro 
sedur penyuluhan 
koperasi 

1.1 

 
 

 
 
 

 
1.2 

 
 
 

 
1.3 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur penyuluhan 
koperasi; 

 
Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 
an pelaksanaan Penyu 
luhan Koperasi; 

 
Mampu memberikan 
informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 
ra tepat mengenai penyu 

luhan Koperasi. 

14. Analisis 

Perizinan 
Koperasi 

1 Memahami Konsep da 

sar, teknik metode, 
peraturan dan meka 
nisme, tatacara pro 

sedur analisis perizin 
an koperasi 

1.1 

 
 
 

 
 
 

1.2 
 

 
 
 

1.3 
 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 

prosedur analisis peri 
zinan koperasi; 
 

Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan analisis 
perizinan koperasi; 
 

Mampu memberikan 
informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 
ra tepat mengenai ana 
lisis perizinan koperasi. 
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III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 ) / D - IV 

2.Bidang Ilmu sesuai kualifikasi yang di persyaratkan dan 
relevan dengan bidang tugas 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 
CPNS Gol. III   

   

2.Teknis - Diklat Sistem 

Informasi 

Strategis 

 

   

 - Diklat 

Manajemen 

Pelayanan Publik 

 

 
  

 - Bimtek 
Peningkatan 

Kapasitas 
Penyuluh an 
Koperasi 

 

  
 

 - Diklat teknis 
Sistem Prosedur 

Kerja 

 

 
  

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Penata Muda (III/a) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Penyuluhan Koperasi di 
lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Prov. Kalbar. 
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Nama Jabatan : ANALIS MONEV DAN PELAPORAN 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

 
 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan data 
koperasi dalam rangka penyusunan rekomendasi di 

bidang monoitoring, evaluasi dan Pelaporan agar 

kegiatan berjalan efektif dan efisien 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 

sesuai nilai, norma, 
etika organisasi dalam 

kapasitas pribadi 

1.1 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 

1.3 

Bertingkah laku sesuai 

dengan perkataan; 
berkata sesuai dengan 

fakta; 

 
Melaksanakan peratur 

an, kode etik organisasi 

dalam lingkungan kerja 
sehari-hari, pada tatar 

an individu/pribadi;  

 

Tidak menjanjikan / 
memberikan sesuatu 

yang bertentangan deng 

an aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 

kelompok  kerja 

 

1.1 

 

 
 

 

 

1.2 
 

 

 
 

 

 
1.3 

 

 

Berpartisipasi sebagai 

anggota tim yang baik, 

melakukan tugas/bagi 
annya, dan mendukung 

keputusan tim; 

 

Mendengarkan dan 
menghargai masukan 

dari orang lain dan 

memberi kan usulan-
usulan bagi kepentingan 

tim; 

 
Mampu menjalin interak 

si sosial untuk penye 

lesaian tugas. 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 1.1 Menyampaikan informa 
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masi dengan jelas, 
lengkap, pemahaman 

yang sama 

 
 

 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 

si (data), pikiran atau 
pendapat dengan jelas, 

singkat dan tepat deng 

an menggunakan cara/ 

media yang sesuai dan  
mengikuti alur yang 

logis; 

 
Memastikan pemaham 

an yang sama atas ins 

truksi yang diterima/ 
diberikan; 

 

Mampu melaksanakan 
kegiatan surat menyurat 

sesuai tata naskah orga 

nisasi. 

4. Orientasi pada 
Hasil 

1 Bertanggung jawab un 
tuk memenuhi standar 

kerja 

 

1.1 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 

1.3 
 

 

 
 

Menyelesaikan tugas de 
ngan tuntas dapat di 

andalkan; 

 
Bekerja dengan teliti 

dan hati-hati guna me 

minimalkan kesalahan 
dengan mengacu pada 

stan dar kualitas (SOP); 

 

Bersedia menerima ma 
sukan, mengikuti con 

toh cara bekerja yang 

lebih efektif, efisien di 

ling kungan kerjanya 

5. Pelayanan 

Publik 

1 Menjalankan tugas  

mengikuti standar  
pelayanan. 

 

1.1 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
1.3 

 

 

 
 

Mampu mengerjakan tu 

gas-tugas dengan me 
ngikuti standar pelayan 

an yang objektif, netral, 

tidak memihak, tidak 

diskriminatif, transpar 
an dan tidak terpenga 

ruh kepentingan pribadi 

/ kelompok / partai 
politik; 

 

Melayani kebutuhan, 
permintaan dan keluhan 

pemangku kepentingan; 

 
Menyelesaikan masalah 

dengan tepat tanpa ber 

sikap membela diri 

dalam kapasitas sebagai 
pelaksana pelayanan 
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publik. 

6. Pengembangan 
diri dan orang 

lain 

1 Pengembangan diri 
 

1.1 
 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 

 
1.3 

 

 
 

 

Mengidentifikasi kebutu 
han pengembangan diri 

dan menyeleksi sumber 

serta metodologi pem 
belajaran yang diperlu 

kan; 

 
Menunjukkan usaha 

mandiri untuk mempela 

jari keterampilan atau 
kemampuan baru dari 

berbagai media pembela 

jaran; 

 
Berupaya meningkatkan 

diri dengan belajar dari 

orang-orang lain yang 
berwawasan luas di 

dalam organisasi. 

7. Mengelola 
Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 
dengan arahan 

 

1.1 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

1.3 
 

 

Sadar mengenai peru 
bahan yang terjadi di 

organisasi dan berusaha 

menyesuaikan diri deng 

an perubahan tersebut; 
 

Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 
petunjuk/pedoman; 

 

Menyesuaikan cara ker 
ja lama dengan menerap 

kan metode/proses baru 

dengan bimbingan orang 

lain. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 

masi untuk bertindak 

sesuai kewenangan 
 

1.1 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

1.3 

 
 

 

 

Mengumpulkan dan 

mempertimbangkan in 

formasi yang dibutuh 
kan dalam mencari 

solusi; 

 
Mengenali situasi/pilih 

an yang tepat untuk 

bertindak sesuai kewe 
nangan; 

 

 Mempertimbangkan ke 

mungkinan solusi yang 
dapat diterapkan dalam 

pekerjaan rutin berdasar 

kan kebijakan dan 
prosedur yang telah 
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ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 

menerima kemajemuk 

an 

1.1 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 

1.3 
 

Mampu memahami, me 

nerima, peka terhadap 

perbedaan individu / ke 
lompok masyarakat; 

 

Terbuka, ingin belajar 
tentang perbedaan / ke 

majemukan masyarakat; 

 

Mampu bekerja bersama 
dengan individu yang 

berbeda latar belakang 

dengan-nya. 

C. Teknis 

10. Pelayanan Data 
dan Sertifikasi 

Nomor Induk 

Koperasi 

1 Memahami Konsep da 
sar, teknik metode, pe 

raturan dan mekanis 

me, tatacara prosedur 
pela yanan data dan 

sertifikasi nomor in 

duk koperasi 

1.1 
 

 

 
 

 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
1.3 

 

 
 

 

Mampu menjelaskan 
konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur pelayanan data 

dan sertifikasi nomor 

induk koperasi; 

 
Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan pelayan 
an data dan sertifikasi 

nomor induk koperasi; 

  
Mampu memberikan in 

formasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 
ra tepat mengenai pela 

yanan data dan serti 

fikasi nomor induk 

koperasi. 

11. Pembinaan 

Organisasi 
Koperasi 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 

dur pembinaan organi 

sasi koperasi 

1.1 

 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur pembinaan 

organisasi koperasi; 
 

Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 
an pelaksanaan pembi 

naan organisasi kope 

rasi; 
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1.3 
 

 

 

 

Mampu memberikan in 
formasi kepada masyara 

kat, stakeholder secara 

tepat mengenai pembina 

an organisasi koperasi. 

12. Penyelenggaraan 

Perizinan 

Simpann Pinjam 
Koperasi 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 
nisme, tatacara prose 

dur penyelenggaraan 

perizinan simpan pin 
jam koperasi 

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

1.3 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 
mekanisme tata cara 

prosedur penyelenggara 

an perizinan simpan 
pinjam koperasi; 

 

Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan penye 

lenggaraan perizinan 
simpan pinjam koperasi; 

  

Mampu memberikan 

informasi kepada masya 
rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai penye 

lenggaraan perizinan 

simpan pinjam koperasi. 

13. Standar 

Operasional 
Prosedur (SOP) 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode 
dalam penyusunan 

SOP 

1.1 

 
 

 

 

1.2 
 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 
 

1.4 

 

 

Memahami konsep da 

sar, metode, peraturan, 
dan aspek dalam menyu 

sun SOP; 

 

Mampu menjelaskan 
langkah-langkah dan 

prosedur penyusunan 

SOP; 
 

Mampu menjelaskan 

komponen di dalam SOP 
dan bagan alir pekerjaan 

yang ada di dalam doku 

men SOP; 
 

Mampu menggambarkan 

para pihak yang terkait 

dengan aliran kerja. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 
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A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 ) / D - IV 

2.Bidang Ilmu Ilmu Pemerintahan/Administrasi Negara/Ilmu 

Sosial 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. III   
   

2.Teknis - Diklat Teknis 

Satu Data 
 

   

 - Diklat Reinven 

ting Government 

 
 

  

 - Diklat Monitoring 

dan Pelaporan 
 

  
 

 - Diklat teknis 

penyusunan SOP 

 
 

  

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Penata Muda (III/a) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Pelayanan Data dan Sertifikasi Nomor 
Induk Koperasi di lingkungan Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalbar; 
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Nama Jabatan : ANALIS PERIZINAN 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan :  

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam 

rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang 

perizinan koperasi yang meliputi verifikasi/ 
pemeriksaan berkas, pembuatan pertimbangan 

teknis izin simpan pinjam dan penyusunan laporan 
di bidang perizinan koperasi agar efektif dan efisien 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 
sesuai nilai, norma, 

etika orga nisasi dalam 

kapasitas pribadi 

1.1 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 

 
1.3 

Bertingkah laku sesuai 
dengan perkataan; ber 

kata sesuai dengan 

fakta; 
 

Melaksanakan peratur 

an, kode etik organi sasi 
dalam lingkungan kerja 

sehari-hari, pada tatar 

an individu / pribadi;  

 
Tidak menjanjikan / 

memberikan sesuatu 

yang bertentangan deng 

an aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 

kelompok  kerja 
 

1.1 

 
 

 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
 

1.3 

 
 

Berpartisipasi sebagai 

anggota tim yang baik, 
melakukan tugas/bagi 

annya, dan mendukung 

keputusan tim; 

 
Mendengarkan dan 

menghargai masukan 

dari orang lain dan 
memberikan usulan-

usulan bagi kepenting 

an tim; 
 

Mampu menjalin inte 

raksi sosial untuk 

penyelesaian tugas 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 1.1 Menyampaikan infor 
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masi dengan jelas, 
lengkap, pemahaman 

yang sama 

 
 

 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 

masi (data), pikiran atau 
penda pat deng an jelas, 

singkat dan tepat de 

ngan menggunakan cara 

/media yang sesuai dan  
mengikuti alur yang 

logis; 

 
Memastikan pemaham 

an yang sama atas 

instruksi yang diterima 
/diberikan; 

 

Mampu melaksanakan 
kegiatan surat menyu 

rat sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 
Hasil 

1 Bertanggung jawab 
untuk memenuhi 

standar kerja 

 

1.1 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 

 
1.3 

 

 
 

 

Menyelesaikan tugas 
dengan tuntas dapat 

diandalkan; 

 
Bekerja dengan teliti 

dan hati-hati guna 

meminimalkan kesalah 
an dengan mengacu 

pada standar kualitas 

(SOP); 

 
Bersedia menerima ma 

sukan, mengikuti con 

toh cara bekerja yang 
lebih efektif, efisien di 

lingkungan kerjanya 

5. Pelayanan 
Publik 

1 Menjalankan tugas  
mengikuti standar  

pelayanan. 

 

1.1 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

1.3 

 

 
 

Mampu mengerjakan 
tugas-tugas dengan me 

ngikuti standar pelayan 

an yang objektif, netral, 

tidak memihak, tidak 
diskriminatif, transpar 

an dan tidak terpenga 

ruh kepentingan pribadi 
/ kelompok /partai 

politik; 

 
Melayani kebutuhan, 

permintaan dan keluhan 

pemangku kepen tingan; 
 

Menyelesaikan masalah 

dengan tepat tanpa ber 

sikap membela diri 
dalam kapasitas sebagai 
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 pelak sana pelayanan 

publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 

lain 

1 Pengembangan diri 

 

1.1 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

Mengidentifikasi kebu 

tuhan pengembangan 

diri dan menyeleksi sum 
ber serta metodologi 

pem belajaran yang 

diperlukan; 
 

Menunjukkan usaha 

mandiri untuk mempela 
jari keterampilan atau 

kemam puan baru dari 

berbagai media pembela 

jaran; 
 

Berupaya meningkatkan 

diri dengan belajar dari 
orang-orang lain yang 

berwawasan luas di 

dalam organisasi. 

7. Mengelola 

Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 

dengan arahan 

 

1.1 

 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

1.3 

 
 

Sadar mengenai peru 

bahan yang terjadi di 

organisasi dan berusaha 

menyesuaikan diri de 
ngan perubahan ter 

sebut; 

 
Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 

petunjuk/pedoman; 
 

Menyesuaikan cara ker 

ja lama dengan menerap 
kan metode/proses baru 

dengan bimbingan orang 

lain. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 
masi untuk bertindak 

sesuai kewenangan 

 

1.1 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 

 
1.3 

 

 
 

Mengumpulkan dan 
mempertimbangkan in 

formasi yang dibutuh 

kan dalam mencari 
solusi; 

 

Mengenali situasi/pilih 
an yang tepat untuk 

bertindak sesuai kewe 

nangan; 

 
 Mempertimbangkan ke 

mungkinan solusi yang 

dapat diterapkan dalam 
pekerjaan rutin berdasar 
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 kan kebijakan dan prose 
dur yang telah di 

tentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 
menerima kemajemuk 

an 

1.1 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

1.3 

 

Mampu memahami, me 
nerima, peka terhadap 

perbedaan individu/ 

kelom pok masyarakat; 
 

Terbuka, ingin belajar 

tentang perbedaan / ke 

majemukan masyarakat; 
 

Mampu bekerja bersama 

dengan individu yang 
berbeda latar belakang 

dengan-nya 

C. Teknis 

10. Pelayanan Data 
dan Sertifikasi 

Nomor Induk 

Koperasi 

1 Memahami Konsep da 
sar, teknik metode, pe 

raturan dan mekanis 

me, tatacara prosedur 
pelayanan data dan 

sertifikasi nomor in 

duk koperasi 

1.1 
 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 

 
1.3 

 

 
 

 

Mampu menjelaskan 
kon sep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur pela yanan 

data dan sertifikasi 

nomor induk koperasi; 
 

Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 
an pelaksanaan pelayan 

an data dan sertifikasi 

nomor induk koperasi; 

  
Mampu memberikan 

informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 
ra tepat mengenai pela 

yanan data dan sertifi 

kasi nomor induk 

koperasi. 

11. Pembinaan 

Organisasi 
Koperasi 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan meka 

nisme, tatacara pro 

sedur pembinaan orga 
nisasi koperasi 

1.1 

 
 

 

 
 

 

1.2 

 
 

 

 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik me 
tode, peraturan dan me 

kanisme, tata cara pro 

sedur pembinaan organi 
sasi Koperasi; 

 

Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 
an pelaksanaan pembi 

naan organisasi kope 

rasi; 
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1.3 
 

 

 

 

Mampu memberikan in 
formasi kepada masyara 

kat, stakeholder secara 

tepat mengenai pembina 

an organisasi koperasi. 

12. Penyelenggaraan 

Perizinan 

Simpan Pinjam 
Koperasi 

1 Memahami konsep da 

sar, teknik metode, 

peraturan dan meka 
nisme, tatacara prose 

dur penyelenggaraan 

perizinan simpan pin 
jam koperasi 

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

1.3 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik me 

tode, peraturan dan 
mekanisme tata cara pro 

sedur penyelenggaraan 

perizinan simpan pinjam 
koperasi; 

 

Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan penye 

lenggaraan perizinan 
simpan pinjam koperasi; 

  

Mampu memberikan 

informasi kepada masya 
rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai penye 

lenggaraan perizinan 

simpan pinjam koperasi. 

13. Analisis 

Perizinan 
Koperasi 

1 Memahami Konsep da 

sar, teknik metode, 
peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 

dur analisis perizinan 

koperasi 

1.1 

 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
1.3 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur analisis perizin 

an koperasi; 
 

Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 
an pelaksanaan analisis 

peri zinan koperasi; 

  
Mampu memberikan in 

formasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 
ra tepat mengenai ana 

lisis perizinan koperasi. 
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14. Analisis 
Perizinan UKM 

1 Memahami konsep 
dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 

dur analisis peri zinan 
UKM; 

1.1 
 

 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

1.3 

 

Mampu menjelaskan 
kon sep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur analisis peri 
zinan UKM; 

 

Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan analisis 

peri zinan UKM; 
 

Mampu memberikan 

informasi kepada masya 
rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai ana 

lisis perizinan UKM. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 ) / D - IV 

2.Bidang 
Ilmu 

Ilmu Pemerintahan/Administrasi Negara/Ilmu 
Sosial 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 
CPNS Gol. III      

2.Teknis - Diklat Sistem In 

formasi Strategis 

 
   

 - Diklat Manajemen 

pelayanan publik 

 
   

 - Bimtek Sistem Pe 
layanan Perizinan 

 
   

 - Diklat teknis Sis 
tem Prosedur 
Kerja 

 

   

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Penata Muda (III/a) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Rekomendasi Perizinan di 

lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah Prov. Kalbar. 
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Nama Jabatan : JF. Analis Kebijakan Ahli Muda 

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintahan :  

 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melaksanakan jabatan fungsional tertentu meliputi kajian 
dan analisis kebijakan yang mempunyai ruang lingkup 
tugas dan tanggung jawab  dan wewenang untk 
melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam 
lingkungan instansi pusat dan daerah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku agar tugas terlaksana secara 
efektif dan efesien. 

II. STAND 

AR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 3 Mampu memastikan, 
menanamkan keyakin 
an bersama agar 
anggota yang dipimpin 
bertindak sesuai nilai, 
norma, dan etika 
organisasi, dalam 
lingkup formal 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Memastikan anggota 
yang dipimpin bertin 
dak sesuai dengan 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 
 

Mampu untuk memberi 
apresiasi dan tegur an 
bagi anggota yang 
dipimpin agar bertin 
dak selaras dengan 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 
 

Melakukan monitoring 
dan evaluasi terhadap 
penerapan sikap inte 
gritas di dalam unit 
kerja yang dipimpin. 

2. Kerjasama 3 Efektif membangun tim 
kerja untuk peningkatan 
kinerja organisasi 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 

Melihat kekuatan/kele  
mahan anggota tim, 
membentuk tim yang 
tepat, mengantisipasi 
kemungkinan 
hambatan, dan menca 
ri solusi yang Optimal;  

 

Mengupayakan dan me 
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3.3 
 
 
 
 

3 

ngutamakan pengam 
bilan keputusan berda 
sarkan usulan-usulan 
anggota tim/ kelompok, 
bernegosiasi secara 
efektif untuk upaya 
menyelesaikan peker 
jaan yang menjadi 
target kinerja kelompok 
dan / atau unit kerja; 

 
Membangun aliansi 
dengan para pemang 
ku kepentingan dalam 
rangka mendukung pe 
nyelesaian target kerja 
kelompok. 

3. Komunikasi 3 Berkomunikasi secara 
asertif, terampil berko 
munikasi lisan/tertulis 
untuk menyampaikan 
informasi yang sensitif/ 
rumit/kompleks 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menyampaikan suatu 
informasi yang sensitif/ 
rumit dengan cara 
penyampaian dan kon 
disi yang tepat, sehing 
ga dapat dipahami dan 
diterima oleh pihak lain; 

 
Menyederhanakan to 
pik yang rumit dan 
sensitif sehingga lebih 
mudah dipahami dan 
diterima orang lain; 

 
Membuat laporan ta 
hunan/periodik/naskah/ 
dokumen / proposal 
yang kompleks; Mem 
buat surat resmi yang 
sistematis dan tidak 
menimbulkan pema 
haman yang berbeda; 
membuat proposal 
yang rinci dan lengkap; 

4. Orientasi pada 
Hasil 

3 Menetapkan target ker 
ja yang menantang bagi 
unit kerja, mem beri 
apresiasi dan teguran 
untuk men dorong 
kinerja 

3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
3.3 
 

Menetapkan target ki 
nerja unit yang lebih 
tinggi dari target yang 
ditetapkan organisasi; 
 
Memberikan apresiasi 
dan teguran untuk 
mendorong pencapai 
an hasil unit kerjanya; 
 
Mengembangkan meto 
de kerja yang lebih 
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efektif dan efisien 
untuk mencapai target 
kerja unitnya. 

5. Pelayanan Publik 3 Mampu memanfaatkan 
kekuatan kelompok ser 
ta memperbaiki standar 
pelayanan publik di 
lingkup unit kerja 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

Memahami, mendes 
kripsikan pengaruh dan 
hubungan/kekuatan ke 
lompok yang sedang 
berjalan di organisasi 
(aliansi atau persaing 
an), dan dampaknya 
terhadap unit kerja un 
tuk menjalankan tugas 
pemerintahan secara 
profesional dan netral, 
tidak memihak; 
 
Menggunakan keteram 
pilan dan pema haman 
lintas organi sasi untuk 
secara efektif mem 
fasilitasi kebutuhan 
kelompok yang lebih 
besar dengan cara-
cara yang mengikuti 
standar objektif, trans 
paran, profesional, se 
hingga tidak merugi 
kan para pihak di 
lingkup pelayanan 
publik unit kerjanya; 
 
Mengimplementasikan 
cara-cara yang efektif 
untuk memantau dan 
mengevaluasi masalah 
yang dihadapi pemang 
ku kepentingan/ masya 
rakat serta menganti 
sipasi kebutuhan me 
reka saat menjalan kan 
tugas pelayanan publik 
di unit kerjanya. 

6. Pengembangan 
diri dan orang lain 

3 Memberikan umpan 
balik, membimbing 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 

Memberikan tugas-
tugas yang menan tang 
pada bawahan sebagai 
media belajar untuk 
mengembangkan ke 
mampuannya; 
 
Mengamati bawahan 
dalam mengerjakan tu 
gasnya dan memberi 
kan umpan balik yang 
objektif dan jujur; me 
lakukan diskusi dengan 
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3.3 
 
 
 

 

bawahan untuk mem 
berikan bimbingan dan 
umpan balik yang ber 
guna bagi bawahan; 
 
Mendorong kepercaya 
an diri bawahan; mem 
berikan kepercayaan 
penuh pada bawahan 
untuk mengerjakan tu 
gas dengan caranya 
sendiri; memberi ke 
sempatan dan mem 
bantu bawahan mene 
mukan peluang untuk 
berkembang. 

7. Mengelola 
Perubahan 

3 Membantu orang lain 
mengikuti perubahan, 
mengantisipasi peru 
bahan secara tepat 

3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

Membantu orang lain 
dalam melakukan 
perubahan; 
 
Menyesuaikan prioritas 
kerja secara berulang-
ulang jika diperlukan; 
 
Mengantisipasi peru 
bahan yang dibutuhkan 
oleh unit kerjanya seca 
ra tepat. Memberikan 
solusi efektif terhadap 
masalah yang ditimbul 
kan oleh adanya 
perubahan. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

3 Membandingkan ber 
bagai alternatif, menye 
imbangkan risiko keber 
hasilan dalam imple 
mentasi 

3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 

 

Membandingkan ber 
bagai alternatif tindak 
an dan implikasinya, 
 
Memilih alternatif solusi 
yang terbaik, membuat 
keputusan operasional 
mengacu pada alter 
natif solusi terbaik yang 
didasarkan pada ana 
lisis data yang sistema 
tis, seksama, mengikuti 
prin sip kehati-hatian; 
 
Menyeimbangkan anta 
ra kemungkinan risiko 
dan keberhasilan da 
lam implementasinya. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 3 Mempromosikan, me 
ngembangkan sikap 

3.1 
 

Mempromosikan sikap 
menghargai perbedaan 
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toleransi dan persatuan  
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

diantara orang-orang 
yang mendorong tole 
ransi dan keterbukaan; 
 
Melakukan pemetaan 
sosial dimasyarakat se 
hingga dapat membe 
rikan respon yang sesu 
ai dengan budaya yang 
berlaku.  
Mengidentifikasi poten 
si kesalah-pahaman 
yang diakibatkan ada 
nya keragaman budaya 
yang ada; 
 
Menjadi mediator untuk 
menyelesaikan konflik 
atau mengurangi dam 
pak negatif dari konflik 
atau potensi konflik 

C. Teknis 

10. Riset dan Analisis 
Kebijakan 

3 Mampu mengkoordinas 
ikan menyelenggarakan 
bimbingan pelaksanaan di 
instansinya 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
data dan informasi untuk 
pengambilan keputusan 
dalam lingkup unit kerja; 
 
Mampu Menganalisis 
Data dan Informasi 
Gender dan Anak dan 
memberikan bimbingan, 
choaching mentoring 
kepada pegawai diling 
kungannya dalam melak 
sanakan hasil analisis 
Data dan informasi; 
 
Mampu memanfaatkan 
system Data dan 
informasi untuk menyele 
saikan masalah teknis 
operasional yang timbul 
dan mengambil keputus 
an dalam pelaksanaan 
system Data dan 
Informasi Riset dan 
Analisis Kebijakan. 

11. Rekomendasi 
kebijakan 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelak 
sanaan rekomendasi 
kebijakan 

3.1 
 
 
 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
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3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

rekomendasi kebijakan; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan  (substansi) dan 
memberikan bimbingan, 
choaching, mentoring 
kepada pegawai di ling 
kungannya dalam melak 
sanakan rekomendasi 
kebijakan; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan reko 
mendasi kebijakan. 

12. Komunikasi, 
koordinasi 
advokasi, 
konsultasi dan 
negosiasi 
kebijakan. 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelaksa 
naan komunikasi advo 
kasi, konsultasi dan 
negosiasi kebijakan   

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
bentuk layanan yang 
diberikan dan informasi 
untuk pengambilan ke 
putusan dalam lingkup 
unit kerja; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan  komunikasi advoke 
si, konsultasi dan nego 
siasi kebijakan  dan mem 
berikan bimbingan, choa 
ching mentoring kepada 
pegawai dilingkungannya 
dalam melaksanakan  
komunikasi advokasi, 
konsultasi dan negosiasi 
kebijakan; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan   
komunikasi advokasi, 
konsultasi dan negosiasi 
kebijakan.   

13. Publikasi hasil 
kajian kebijakan 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelaksa 
naan publikasi hasil kajian 
kebijakan. 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
publikasi hasil kajian 
kebijakan; 
 
Mampu mensosialisasi 
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3.2 
 
 
 
 
 
 

kan  (substansi) dan 
memberikan bimbingan, 
choaching mentoring 
kepada pegawai di ling 
kungannya dalam melak 
sanakan publikasi hasil 
kajian kebijakan; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 
publikasi hasil kajian 
kebijakan. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya terhadap 
jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 )/ D - IV 

2.Bidang Ilmu 
Semua bidang ilmu/bidang kepakaran 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar CPNS 
Gol. III 

     

2.Teknis - Bintek terkait kajian 
kebijakan 

   
 

 - Bintek terkait analis 

kebijakan. 
    

 - Bintek  terkait karya 
tulis kedinasan 

   
 

 - Bintek terkait karya 
tulis ilmiah  

    

3.Fungsional 
Diklat Fungsional 
Analis Kebijakan Ahli 
Muda 

   

C. Pengalaman kerja Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas bidang 
JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun. 

D. Pangkat Penata Tingkat I  (III/d) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Analisa Penerpan Kebijakan di 
lingkungan Dinas Koperasi, UKM Prov. 
Kalbar. 
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Nama Jabatan : PENGELOLA KEUANGAN 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan : Pengelolaan Keuangan 

 
 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan 
laporan di bidang keuangan yang meliputi 

menyusun, mengendalikan dan mengkoordinasikan 

serta memeriksa dan mengevaluasi administrasi 

keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan 

lancar 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 

sesuai nilai, norma, 
etika organisasi dalam 

kapasitas pribadi 

1.1 

 
 

 

 
1.2 

 

 

 
 

 

1.3 

Bertingkah laku sesuai 

dengan perkataan; ber 
kata sesuai dengan 

fakta; 

 
Melaksanakan peratur 

an, kode etik organisasi 

dalam lingkungan kerja 

sehari-hari, pada tatar 
an individu/ pribadi;  

 

Tidak menjanjikan/mem 
berikan sesuatu yang 

bertentangan dengan 

aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 

kelompok  kerja 

 

1.1 

 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

Berpartisipasi sebagai 

anggota tim yang baik, 

melakukan tugas/bagi 

annya, dan mendukung 
keputusan tim; 

 

Mendengarkan dan 
menghargai masukan 

dari orang lain dan mem 

berikan usulan-usulan 
bagi kepentingan tim; 
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1.3 

 

 

 
Mampu menjalin inte 

raksi sosial untuk penye 

lesaian tugas. 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 
masi dengan jelas, 

lengkap, pemahaman 

yang sama 

1.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.2 

 
 

 

 
1.3 

 

 
 

Menyampaikan infor 
masi (data), pikiran atau 

penda pat deng an jelas, 

singkat dan tepat 
dengan menggunakan 

cara/ media yang sesuai 

dan  mengikuti alur 
yang logis; 

 

Memastikan pemaham 

an yang sama atas 
instruksi yang diterima/ 

diberikan; 

 
Mampu melaksanakan 

kegiatan surat menyurat 

sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 

Hasil 

1 Bertanggung jawab 

untuk memenuhi stan 

dar kerja 
 

1.1 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 

 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas dapat 

diandalkan; 
 

Bekerja dengan teliti 

dan hati-hati guna 
meminimalkan kesalah 

an dengan mengacu 

pada standar kualitas 
(SOP); 

 

Bersedia menerima ma 
sukan, mengikuti con 

toh cara bekerja yang 

lebih efektif, efisien di 

ling kungan kerjanya 

5. Pelayanan 

Publik 

1 Menjalankan tugas  

mengikuti standar  

pelayanan. 
 

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

Mampu mengerjakan 

tugas-tugas dengan 

mengikuti standar pela 
yanan yang objektif, 

netral, tidak memihak, 

tidak diskriminatif, 
transparan dan tidak 

terpengaruh kepenting 

an pribadi / kelompok 

/partai politik; 
 

Melayani kebutuhan, 

permintaan dan keluhan 
pemangku kepentingan; 
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1.3 

 

 

 
 

 
Menyelesaikan masalah 

dengan tepat tanpa ber 

sikap membela diri 

dalam kapasitas sebagai 
pelaksana pelayanan 

publik. 

6. Pengembangan 
diri dan orang 

lain 

1 Pengembangan diri 
 

1.1 
 

 

 
 

 

 

1.2 
 

 

 
 

 

 
1.3 

 

 
 

 

Mengidentifikasi kebu 
tuhan pengembangan 

diri dan menyeleksi 

sumber serta metodologi 
pembelajaran yang di 

perlukan; 

 

Menunjukkan usaha 
mandiri untuk mempela 

jari keterampilan atau 

kemampuan baru dari 
berbagai media pembela 

jaran; 

 
Berupaya meningkatkan 

diri dengan belajar dari 

orang-orang lain yang 
berwawasan luas di 

dalam organisasi. 

7. Mengelola 

Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 

dengan arahan 
 

1.1 

 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

1.3 

 
 

Sadar mengenai peru 

bahan yang terjadi di 
organisasi dan berusaha 

menyesuaikan diri deng 

an perubahan tersebut; 
 

Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 
petunjuk/pedoman; 

 

Menyesuaikan cara ker 

ja lama dengan menerap 
kan metode/proses baru 

dengan bimbingan orang 

lain. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 

masi untuk bertindak 

sesuai kewenangan 
 

1.1 

 

 
 

 

 

1.2 
 

 

 
 

Mengumpulkan dan 

mempertimbangkan in 

formasi yang dibutuh 
kan dalam mencari 

solusi; 

 

Mengenali situasi/pilih 
an yang tepat untuk 

bertindak sesuai kewe 

nangan; 
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1.3 
 

 

 

 

 Mempertimbangkan ke 
mungkinan solusi yang 

dapat diterapkan dalam 

pekerjaan rutin berdasar 

kan kebijakan dan 
prosedur yang telah 

ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 

menerima 

kemajemukan 

1.1 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

1.3 
 

Mampu memahami, me 

nerima, peka terhadap 

perbedaan individu/ 

kelompok masyarakat; 
 

Terbuka, ingin belajar 

tentang perbedaan / ke 
majemukan masyarakat; 

 

Mampu bekerja bersama 
dengan individu yang 

berbeda latar belakang 

dengan-nya 

C. Teknis 

10. Pengelolaan 

Keuangan 

1 Memahami Konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan  meka 
nisme, tata cara, 

prosedur rencana dan 

kebijakan pengelolaan 
keuangan daerah  

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.2 
 

 

 
 

 

Memahami azas umum 

pengelolaan keuangan 

daerah, pemegang keku 
asaan pengelolaan ke 

uangan daerah, struktur 

APBD, penyusunan ran 
cangan APBD, penetap 

an APBD, pelaksanaan 

APBD, perubahan 

APBD, pengelolaan kas, 
penatausahaan keuang 

an daerah, akuntan si 

keuangan daerah, per 
tanggungjawaban pelak 

sanaan APBD, pembina 

an dan Pengawasan pe 
ngelolaan keuangan dae 

rah, kerugian daerah, 

pengelo laan keuangan 
Badan Layanan Umum 

Daerah; 

 

Memahami tahap penyu 
sunan rancangan APBD, 

penetapan APBD, pelak 

sanaan APBD, perubah 
an APBD, pengelolaan 

kas, penatausahaan ke 
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1.3 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1.4 

 
 

 

 

uangan daerah, akun 
tansi keuangan daerah, 

pertanggungja waban 

pelaksanaan APBD, pem 

binaan dan Pengawasan 
pengelolaan keuangan 

daerah; 

 
Mampu memahami ke 

terkaitan antara peren 

canaan dan kebijakan 
pelaksanaan APBD da  

lam pengelolaan keuang 

an daerah dan memberi 
kan informasi secara 

tepat terkait pengelolaan 

keuangan daerah  kepa 

da masyarakat; 
 

Mampu menyiapkan ad 

ministrasi pendukung/ 
bukti belanja langsung/ 

tidak langsung sesuai 

dengan kode rekening 

barang/jasa. 

11. Sistem Akutansi 

Pemerintahan 

1 Memahami konsep 

dasar, peraturan, pro 

sedur, kebijakan sis 
tem akuntansi pemerin 

tah daerah. 

 

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
1.3 

 

 
 

 

 

Mampu memahami dan 

menjelaskan berbagai pe 

raturan terkait sistem 
akuntansi pemerintah, 

konsep dasar akuntasi, 

berbasis akrual, ber 
basis kas, standar akun 

tansi pemerintahan, 

standar akuntasi peme 
rintahan berbasis ak 

rual, kebijakan akuntan 

si, kebijakan akuntansi 
pemerintah daerah, Sis 

tem Akuntansi Pemerin 

tah Daerah;  

 
Mampu memahami, 

menjelaskan dan meng 

gambarkan ruang ling 
kup kebijakan akuntasi 

pemerin tahan daerah;  

 
Mampu menjelaskan 

entitas pelaporan penyu 

sunan laporan keuang 
an, dan entitas akun 

tansi penyusunan la 

poran keuangan,  dan 
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1.4 

 
 

 

 
 

 

1.5 

 
 

 

prosedur penyusunan 
laporan, prosedur akun 

tansi penerimaan, pro 

sedur akuntansi penge 

luaran, aset tetap/ba 
rang dan selain kas 

dalam sistem akuntansi 

pemerintah daerah;  
 

Mampu menjelaskan 

dan menggambarkan 
sistem akuntansi peme 

rintah daerah dan 

sistem akuntansi SKPD/ 
PPKD; 

 

Mampu melakukan 

pengumpulan dan pen 
catatan data keuangan 

bersifat sederhana. 

12. Laporan 
Keuangan 

1 Memahami konsep, 
peraturan, prinsip tata 

cara penyusunan dan 

penulisan laporan 
keuang an yang baik 

dan benar  

 

1.1 
 

 

 
 

 

 

2.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
2.3 

 

 
 

 

 
2.4 

 

 
 

 

2.5 

Mampu memahami dan 
menjelaskan konsep, 

peraturan, prinsip-

prinsip penyusunan dan 
penyajian pelaporan 

keuangan;  

 

Mampu memahami dan 
menjelaskan jenis-jenis 

laporan keuangan beru 

pa laporan realisasi 
anggaran, laporan opera 

sional, laporan perubah 

an ekuitas, neraca 
catatan atas laporan 

keuangan; dan serta 

keterkaitan antara ber 
bagai jenis laporan 

dengan pengelolaan 

keuangan; 

 
Mampu menjelaskan 

dan menggambarkan isi 

laporan keuangan sesu 
ai dengan sistem akun 

tansi pemerintah; 

 
Mampu menjelaskan 

tata cara / tahapan / 

prosedur penyusunan 
laporan keuangan; 

 

Mampu melakukan pe 
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2.6 

ngumpulan bahan dan 
data untuk penyusunan 

laporan keuangan. 

 

Mampu mencatat ber 
bagai transaksi keda 

lam jurnal  sesuai deng 

an prosedur akuntansi. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang D.III 

2.Bidang 

Ilmu 

Akuntansi/Manajemen Keuangan 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. II   
   

2.Teknis - Diklat Akuntansi 

dan Pelaporan 

Keuangan 

 

   

 - Diklat 

Penatausahaan 

Keuangan Daerah 

 

  
 

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Pengatur (II/c) 

E. Indikator kinerja jabatan Kualitas Pengelolaan Keuangan di lingkungan 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Kalbar.  
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Nama Jabatan : KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN 

PEMERIKSAAN 

Kelompok Jabatan : Administrator 

Urusan Pemerintahan : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 

 

 

JABATAN ADMINISTRATOR 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Memimpin pelaksanaan tugas, menyiapkan 

bahan dan merumuskan kebijakan teknis di 

bidang penilaian kesehatan koperasi simpan 

pinjam, pemeriksaan kelembagaan, usaha 
koperasidan penerapan sanksi serta tanggung 

jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan 

dan administrasi di bidang pengawasan dan 

pemeriksaan secara efektif dan efisien. 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 3 Mampu memastikan, 

menanamkan keya 

kinan bersama agar 
anggota yang dipim 

pin bertindak sesuai 

nilai, norma, dan 

etika organisasi, da 

lam lingkup formal 

3.1 

 

 
 

 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.3 

Memastikan anggota 

yang dipimpin bertin 

dak sesuai dengan 
nilai, norma, dan eti 

ka organisasi dalam 

segala situasi dan 

kondisi; 
 

Mampu untuk mem 

beri apresiasi dan 
teguran bagi anggota 

yang dipimpin agar 

bertindak selaras de 
ngan nilai, norma, 

dan etika organisasi 

dalam segala situasi 
dan kondisi; 

 

Melakukan monito 

ring dan evaluasi 
terhadap penerapan 

sikap integritas di 

dalam unit kerja yang 

dipimpin. 

2. Kerjasama 3 Efektif membangun 

tim kerja untuk 

3.1 

 
Melihat kekuatan/ 

kelemahan anggota 
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peningkatan kinerja 

organisasi 

 
 

 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 
 

3 

tim, membentuk tim 
yang tepat, menganti 

sipasi kemungkinan 

hambatan, dan men 

cari solusi yang 
Optimal;  

 

Mengupayakan dan 

mengutamakan pe 
ngambilan keputusan 

berda sarkan usulan-

usulan anggota tim/ 

kelompok, bernego 
siasi secara efektif 

untuk upaya menye 

lesaikan pekerjaan 
yang menjadi target 

kinerja kelompok dan 

/atau unit kerja; 

 
Membangun aliansi 

dengan para pemang 

ku kepentingan da 
lam rangka mendu 

kung penyelesaian tar 

get kerja kelompok. 

3. Komunikasi 3 Berkomunikasi seca 
ra asertif, terampil 

berkomunikasi lisan 

/tertulis untuk me 
nyampaikan informa 

si yang sensitif / 

rumit/kompleks 

3.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Menyampaikan suatu 
informasi yang sensi 

tif/rumit dengan cara 

penyampaian dan 
kondisi yang tepat, 

sehingga dapat dipa 

hami dan diterima 
oleh pihak lain; 

 

Menyederhanakan to 

pik yang rumit dan 

sensitif sehingga le 
bih mudah dipahami 

dan diterima orang 

lain; 

 

Membuat laporan ta 
hunan / periodik / 

naskah / dokumen / 

proposal yang kom 
pleks; Membuat surat 

resmi yang sistematis 

dan tidak menimbul 
kan pemahaman yang 

berbeda; mem buat 

proposal yang rinci 
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dan lengkap; 

4. Orientasi pada 

Hasil 

3 Menetapkan target 
kerja yang menan 

tang bagi unit kerja, 

mem beri apresiasi 
dan teguran untuk 

men dorong kinerja 

3.1 
 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 
 

3.3 

 

 
 

 

Menetapkan target ki 
nerja unit yang lebih 

tinggi dari target yang 

ditetapkan organisasi; 
 

Memberikan apresiasi 

dan teguran untuk 
mendorong pencapai 

an hasil unit kerja 

nya; 
 

Mengembangkan meto 

de kerja yang lebih 

efektif dan efisien 
untuk mencapai tar 

get kerja unitnya. 

5. Pelayanan 

Publik 

3 Mampu memanfaat 
kan kekuatan kelom 

pok serta memper 

baiki standar pela 
yanan publik di 

lingkup unit kerja 

3.1 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.3 

 

 

 

 

Memahami, mendes 
kripsikan pengaruh 

dan hubungan / ke 

kuatan kelompok 
yang sedang berjalan 

di organisasi (aliansi 

atau persaingan), dan 

dampaknya terhadap 
unit kerja untuk men 

jalankan tugas peme 

rintahan secara profe 
sional dan netral, 

tidak memihak; 

 
Menggunakan kete 

rampilan dan pema 

haman lintas organi 
sasi untuk secara 

efektif memfasilitasi 

kebutuhan kelompok 

yang lebih besar deng 
an cara-cara yang 

mengikuti standar 

objektif, transparan, 
profesional, sehingga 

tidak merugikan para 

pihak di lingkup pela 
yanan publik unit 

kerjanya; 

 
Mengimplementasikan 

cara-cara yang efektif 

untuk memantau dan 

mengevaluasi masalah 
yang dihadapi pemang 
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ku kepentingan / mas 
yarakat serta mengan 

tisipasi kebutuhan me 

reka saat menjalan 

kan tugas pelayanan 
publik di unit kerja 

nya. 

6. Pengembangan 
diri dan orang 

lain 

3 Memberikan umpan 

balik, membimbing 

3.1 
 

 

 
 

 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.3 

 
 

 

 

Memberikan tugas-
tugas yang menan 

tang pada bawahan 

sebagai media belajar 
untuk mengembang 

kan kemampuannya; 

 

Mengamati bawahan 
dalam mengerjakan tu 

gasnya dan memberi 

kan umpan balik yang 
objektif dan jujur; me 

lakukan diskusi deng 

an bawahan untuk 
memberikan bimbing 

an dan umpan balik 

yang berguna bagi 
bawahan; 

 

Mendorong kepercaya 

an diri bawahan; mem 
berikan kepercayaan 

penuh pada bawahan 

untuk mengerjakan tu 
gas dengan caranya 

sendiri; memberi ke 

sempatan dan mem 
bantu bawahan mene 

mukan peluang untuk 

berkembang. 

7. Mengelola 

Perubahan 

3 Membantu orang lain 
mengikuti perubah 

an, mengantisipasi 

peru bahan secara 

tepat 

3.1 
 

 

 
3.2 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 

 

Membantu orang lain 
dalam melakukan 

perubahan; 

 
Menyesuaikan priori 

tas kerja secara ber 

ulang-ulang jika di 
perlukan; 

 

Mengantisipasi peru 
bahan yang dibutuh 

kan oleh unit kerjanya 

secara tepat. Memberi 

kan solusi efektif 
terhadap masalah 
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yang ditimbulkan oleh 

adanya perubahan. 

8. Pengambilan 

Keputusan 
3 Membandingkan ber 

bagai alternatif, me 

nyeimbangkan risiko 
keber hasilan dalam 

imple mentasi 

3.1 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
3.3 

 

 

 

Membandingkan ber 

bagai alternatif tin 

dakan dan implikasi 
nya, 

 

Memilih alternatif 
solusi yang terbaik, 

membuat keputusan 

operasional mengacu 
pada alternatif solusi 

terbaik yang didasar 

kan pada analisis data 

yang sistematis, 
seksama, mengikuti 

prinsip kehati-hatian; 

 
Menyeimbangkan an 

tara kemungkinan ri  

siko dan keberhasilan 
da lam implementasi 

nya. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 3 Mempromosikan, me 
ngembangkan sikap 

toleransi dan persa 

tuan 

3.1 
 

 

 
 

 

 
3.2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 

 

Mempromosikan sikap 
menghargai perbeda 

an diantara orang-

orang yang mendo 
rong toleransi dan 

keterbukaan; 

 
Melakukan pemetaan 

sosial dimasyarakat se 

hingga dapat membe 

rikan respon yang 
sesuai dengan budaya 

yang berlaku. Meng 

identifikasi potensi 
kesalah - pahaman 

yang diakibatkan ada 

nya keragaman buda 
ya yang ada; 

 

Menjadi mediator 
untuk menyelesaikan 

konflik atau mengu 

rangi dam pak negatif 

dari konflik atau 

potensi konflik 

C. Teknis 
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10. Penerapan  
Kepatuhan 

Koperasi 

3 Mampu menyeleng 
garakan membim 

bing pelaksanaan 

penerapan kepatuh 

an koperasi 

3.1 
 

 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.3 
 

 

 
 

Mampu mendesain / me 
rancang instrumen iden 

tifikasi, pengumpulan, 

pengumpulan, pengolah 

an, penyajian penerapan 
kepatuhan koperasi; 

 

Mampu mensosialisasi 
kan penerapan kepatuh 

an koperasi dan mem 

berikan bimbingan, 
choacing mentoring 

kepada pegawai di ling 

kungannya dalam melak 
sanakan penerapan 

kepatuhan koperasi; 

 

Mampu memecahkan 
masalah teknis operasi 

onal yang timbul dan 

mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan pe 

nerapan kepatuhan 

koperasi. 

11. Penilaian 

Usaha 

Simpan 

Pinjam 
Koperasi 

3 Mampu menyeleng 

garakan membim 

bing pelaksanaan 

penilaian usaha 
simpan pinjam 

koperasi 

3.1 

 

 

 
 

 

 
3.2 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

3.3 

 
 

 

 

Mampu mendesain/ 

merancang instrumen 

identifikasi, pengumpul 

an, pengolahan, penyaji 
an data penilaian usaha 

simpan pinjam koperasi; 

 
Mampu mensosialisasi 

kan penilaian usaha 

simpan pinjam koperasi 
dan memberikan bim 

bingan, choacing dan 

mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 

dalam melaksanakan 

penilaian usaha simpan 

pinjam koperasi; 
 

Mampu memecahkan 

masalah teknis operasi 
onal yang timbul dan 

mengambil keputusan 

dalam pelaksanaan peni 
laian usaha simpan 

pinjam koperasi. 

12. Penerapan 

Sanksi 

3 Mampu menyelenggara  

kan membimbing pe 
laksanaan Penerapan 

3.1 

 
 

Mampu mendesain/ me 

rancang instrumen iden 
tifikasi, pengumpulan,  
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sanksi  
 

 

3.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.3 

pengolahan dan penyaji 
an data penerapan 

sanksi; 

Mampu mensosialisasi 

kan penerapan sanksi 
dan memberikan bim 

bingan, choacing dan 

mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 

dalam melaksanakan 

penerapan sanksi;  
 

Mampu memecahkan 

masalah teknis operasi 
onal yang timbul dan 

mengambil keputusan 

dalam pelaksanaan pene 

rapan sanksi. 

13. Pengaduan 

Indikasi 

Pelanggaran 
Koperasi 

3 Mampu menyeleng 

garakan membim 

bing pelaksanaan 
pengaduan indika 

si pelanggaran 

koperasi. 

3.1 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 

 
 

 

Mampu mendesain/ me 

rancang instrumen iden 

tifikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 

pengaduan indikasi pe 

langgaran koperasi; 
 

Mampu mensosialisasi 

kan pengaduan indikasi 

pelanggaran koperasi 
dan memberikan bim 

bingan, choacing dan 

mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 

dalam melaksanakan 

pengaduan indikasi 
pelanggaran koperasi; 

 

Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 

nal yang timbul dan me 

ngambil keputusan da 

lam pelaksanaan penga 
duan indikasi pelanggar 

an koperasi. 

14. Pengawasan 
Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pe 

laksanaan pengawasan 

koperasi 

3.1 
 

 

 
 

 

 

3.2 
 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen iden 

tifikasi, pengumpulan, 

pengolahan, penyajian 
data pengawasan  kope 

rasi; 

 

Mampu mensosialisasi 
kan Pengawasan kopera 
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3.3 
 

 

 

si dan memberikan bim 
bingan, choacing dan 

mentoring kepada pega 

wai di lingkungannya 

dalam melaksanakan 
pengawasan koperasi; 

 

Mampu memecahkan 
masalah teknis opera 

sional yang timbul dan 

mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan pe 

ngawasan koperasi. 

15. Pemeriksaan 

Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 

kan membimbing pe 
laksanaan pemeriksa 

an Koperasi 

3.1 

 
 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 

 
 

3.3 

 
 

 

Mampu mendesain/me 

rancang instrumen 
identifikasi, pengumpul 

an, pengolahan, penyaji 

an data pemeriksaan 
koperasi; 

 

Mampu mensosialisasi 
kan pemeriksaan kopera 

si dan memberikan bim 

bingan, choacing dan    
mentoring kepada pega 

wai di lingkungannya 

dalam melaksanakan 

pemeriksaan koperasi; 
  

Mampu memecahkan 

masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 

mengambil keputusan 

dalam pelaksanaan 

pemeriksaan koperasi; 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 )/ D - IV 

2.Bidang 

Ilmu 

Ilmu Pemerintahan/Administrasi Negara/Ilmu 

Sosial/Imu Ekonomi 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan 

Kepemimpinan 

Administrator 
  
  

 

2.Teknis - Diklat Sistem     
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Informasi 

Strategis 

 - Diklat Reinventing 

Government 
    

 - Diklat Manajemen 

SDM 

    

 - Diklat Teknis 

Legal drafting 

    

 - Diklat Manajemen 

Pelayanan Publik 

    

 - Diklat Inovasi 

Daerah 

    

3.Fungsional Diklat Fungsional 
Pengawas Koperasi 

Ahli Madya 

    

C. Pengalaman kerja Memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas 
paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan 

Fungsional setingkat dengan jabatam pengawas 

sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan 

diduduki. 

D. Pangkat Penata Tingkat I  (III/d) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Penerapan Kepatuhan Koperasi 

di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Prov. 

Kalbar 

- Kualitas Penilaian Usaha Simpan Pinjam 

Koperasi di lingkungan Dinas Koperasi, 

UKM Prov. Kalbar 

- Kualitas Penerapan Sanksi di lingkungan 

Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar 

- Kualitas Pengawasan Koperasi di 
lingkungan Dinas Koperasi, UKM Prov. 

Kalbar 

- Kualitas Pemeriksaan Koperasi di lingkungan 

Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar 
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Nama Jabatan : JF. PENGAWAS KOPERASI AHLI MADYA 

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintahan : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 

 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi melalui 
penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, 
pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan 
usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi pada 
lingkungan instansi pusat dan instansi daerah 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 4 Mampu menciptakan situ 
asi kerja yang mendorong 
kepatuhan pada nilai, nor 
ma, dan etika organisasi 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
4.3 

Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, 
dan etika organisasi 
dalam segala situasi dan 
kondisi; 
 
Mendukung dan menerap 
kan prinsip moral dan 
standar etika yang tinggi, 
serta berani menanggung 
konsekuensinya; 
 
Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/nilai-nilai yang dilaku 
kan oleh orang lain, pada 
tataran lingkup kerja 
setingkat instansi meski 
pun ada resiko. 

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen 
tim, sinergi 

4.1 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
4.3 

Membangun sinergi antar 
unit kerja di lingkup 
instansi yang dipimpin; 
 
Memfasilitasi kepentingan 
yang berbeda dari unit 
kerja lain sehingga ter 
cipta sinergi dalam 
rangka pencapaian target 
kerja organisasi;  
 
Mengembangkan sistem 
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3 

yang menghargai kerja 
sama antar unit, memberi 
kan dukungan/semangat 
untuk memastikan ter 
capainya sinergi dalam 
rangka pencapaian target 
kerja organisasi. 

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 
pemikiran multidimensi 
secara lisan dan tertulis 
untuk mendorong kesepa 
katan dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 
 
 

Mengintegrasikan infor 
masi-informasi penting 
hasil diskusi dengan 
pihak lain untuk men 
dapatkan pemahaman 
yang sama; Berbagi 
informasi dengan pe 
mangku kepentingan 
untuk tujuan meningkat 
kan kinerja secara 
keseluruhan;  
 
Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimen 
si dalam bentuk tulisan 
formal; 
 
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 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 

Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 
 
Memantau dan mengeva 
luasi hasil kerja unitnya 
agar selaras dengan sa 
saran strategis instansi; 
  
Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 
pencapaian target 
organisasi. 

5. Pelayanan Publik 4 Mampu memonitor, meng 
evaluasi, memperhitung 
kan dan mengantisipasi 
dampak dari isu-isu jang 

4.1 
 
 
 

Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, kesem 
patan atau kekuatan 
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ka panjang, kesempatan, 
atau kekuatan politik 
dalam hal pelayanan ke 
butuhan pemangku kepen 
tingan yang transparan, 
objektif, dan profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 

politik yang mempenga 
ruhi organisasi dalam 
hubungannya dengan 
dunia luar, memperhitung 
kan dan mengantisipasi 
dampak terhadap pelak 
sanaan tugas-tugas pela 
yanan publik secara ob 
jektif, transparan, dan pro 
fessional dalam lingkup 
organisasi;  
 
Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh ins 
tansinya telah selaras 
dengan standar pelayan 
an yang objektif, netral, 
tidak memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi / kelompok / partai 
politik;  
 
Menerapkan strategi jang 
ka panjang yang berfokus 
pada pemenuhan kebu 
tuhan pemangku kepen 
tingan dalam menyusun 
kebijakan dengan mengi 
kuti standar objektif, 
netral, tidak memihak, 
tidak diskriminatif, trans 
paran, tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

6. Pengembangan 
diri dan orang lain 

3 Menyusun program 
pengembangan jangka 
panjang dalam rangka 
mendorong manajemen 
pembelajaran 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
4.3 

Menyusun program pe 
ngembangan jangka pan 
jang bersama-sama de 
ngan bawahan, termasuk 
didalamnya penetapan 
tujuan, bimbingan, penu 
gasan dan pengalaman 
lainnya, serta mengaloka 
sikan waktu untuk 
mengikuti pelatihan/pen 
didikan / pengembangan 
kompetensi dan karir; 
 
Melaksanakan manaje 
men pembelajaran terma 
suk evaluasi dan umpan 
balik pada tataran 
organisasi;  
Mengembangkan orang- 
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orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi- 
posisi di unit. 

7. Mengelola 
Perubahan 

4 Memimpin perubahan 
pada unit kerja 

4.1 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 

 

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 memasti 
kan penerapan program- 
program perubahan se 
cara selaras antar unit 
kerja. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

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

4.1 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 

 

Menyusun dan / atau 
memutuskan konsep pe 
nyelesaian 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). 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 4 Mendayagunakan perbe 
daan secara konstruktif 
dan kreatif untuk 
meningkatkan efektifitas 
organisasi 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 

Menginisiasi dan merepre 
sentasikan pemerintah di 
lingkungan kerja dan 
masyarakat untuk senan 
tiasa menjaga persatuan 
dan kesatuan dalam 
keberagaman dan mene 
rima segala bentuk per 
bedaan dalam kehidupan 
bermasyarakat;  

Mampu mendayaguna 
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4.3 
 
 
 
 

kan perbedaan latar be 
lakang, agama/kepercaya 
an, suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi poli 
tik untuk mencapai kelan 
caran pencapaian tujuan 
organisasi; 
 
Mampu membuat prog 
ram yang mengakomo 
dasi perbedaan latar be 
lakang, agama/kepercaya 
an, suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi 
politik. 

C. Teknis 

10. Penerapan  
Kepatuhan 
Koperasi 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrument penerapan 
kepatuhan koperasi 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 

 

Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/system cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan, melaku 
kan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
penerapan kepatuhan 
koperasi yang lebih 
efektif/efisien; 
 
Mampu menyusun pedo 
man, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrument pelaksanaan 
penerapan kepatuhan 
koperasi; 
 
Mampu meyakinkan dan 
mampu memperoleh du 
kungan dari stakeholder 
pelaksanaan penerapan 
kepatuhan koperasi dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stake 
holder terkait penerapan 
kepatuhan koperasi. 

11. Penilaian 
Usaha 
Simpan 
Pinjam 
Koperasi 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrument penilaian 
usaha simpan pinjam 
koperasi 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/system cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan melaku 
kan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
penilaian usaha simpan 
pinjam koperasi yang 
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4.2 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 

 

lebih efektif/efisien; 
 
Mampu menyusun pedo 
man, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrument pelaksanaan 
penilaian usaha simpan 
pinjam koperasi; 
 
Mampu meyakinkan dan 
mampu memperoleh du 
kungan dari stakeholder 
pelaksanaan penilaian 
usaha simpan pinjam 
koperasi dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait 
penilaian usaha simpan 
pinjam koperasi. 

12. Penerapan 
Sanksi 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun perangkat 
norma standar instrument 
penerapan sanksi 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
4.3 

Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/system cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan melaku 
kan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
Penerapan Sanksi yang 
lebih efektif/efisien; 
 
Mampu menyusun pedo 
man, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrument pelaksanaan 
penerapan sanksi; 
 
Mampu meyakinkan dan 
mampu memperoleh du 
kungan dari stakeholder 
pelaksanaan penerapan 
sanksi dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pene 
rapan Sanksi. 

13. Pengaduan 
Indikasi 
Pelanggaran 
Koperasi 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrument pengaduan 
masyarakat terhadap 
indikasi pelanggaran 
koperasi 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 

Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/system cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan, melaku 
kan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja; 
Menerima pengaduan 
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4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

masyarakat terhadap 
indikasi pelanggaran 
koperasi yang lebih 
efektif/efisien; 
 
Mampu menyusun pedo 
man, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrument pelaksanaan 
penerimaan pengaduan 
masyarakat terhadap 
indikasi pelanggaran 
Koperasi; 
 
Mampu meyakinkan dan 
mampu memperoleh 
dukungan dari stake 
holder terkait pelaksana 
an penerimaan penga 
duan masyarakat terha 
dap indikasi pelanggaran 
koperasi, memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pene 
rimaan pengaduan ma 
syarakat terhadap indika 
si pelanggaran koperasi. 

14. Pengawasan 
Koperasi 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrument pengawasan 
koperasi 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 

Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/system cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan, melaku 
kan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
pengawasan koperasi 
yang lebih efektif/efisien; 
 
Mampu menyusun pedo 
man, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, 
instrument pelaksanaan 
pengawasan koperasi; 
 
Mampu meyakinkan dan 
mampu memperoleh du 
kungan dari stakeholder 
pelaksanaan pengawas 
an koperasi dan memberi 
kan bimbingan dan fasi 
litasi kepada instansi lain 
atau stakeholder terkait 
pengawasan koperasi. 
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15. Pemeriksaan 
Koperasi 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrument pemeriksaan 
koperasi 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

Mampu melakukan 
evaluasi terhadap teknis/ 
metode/system cara kerja 
menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan melaku 
kan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja 
pemeriksaan koperasi 
yang lebih efektif/efisien; 
 
Mampu menyusun pedo 
man, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur 
instrument pelaksanaan 
pemeriksaan koperasi; 
 
Mampu meyakinkan dan 
mampu memperoleh 
dukungan dari stake 
holder terhadap pelaksa 
naan pemeriksaan kope 
rasi dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait peme 
riksaan Koperasi. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya terhadap 
jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 )/ D - IV 

2.Bidang Ilmu 
Ilmu Pemerintahan/Administrasi Negara/Ilmu 
Sosial/Imu Ekonomi/Ilmu Hukum 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 
CPNS Gol. III 

     

2.Teknis - Diklat Sistem 
Informasi Strategis 

    

 - Diklat Reinventing 
Government 

    

 - Diklat Manajemen 
SDM 

    

 - Diklat Teknis Legal 
drafting 

    

 - Diklat Manajemen 
Pelayanan Publik 

    

 - Diklat Inovasi     
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Daerah 

3.Fungsional 
Diklat Fungsional 
Pengawas Koperasi 
Ahli Muda 

    

C. Pengalaman kerja Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas bidang 
JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun. 

D. Pangkat Penata Tingkat I  (III/d) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Penerapan Kepatuhan Koperasi di 
lingkungan Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar 

- Kualitas Penilaian Usaha Simpan Pinjam 
Koperasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM 
Prov. Kalbar 

- Kualitas Penerapan Sanksi di lingkungan 
Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar 

- Kualitas Pengawasan Koperasi di lingkungan 
Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar 

- Kualitas Pemeriksaan Koperasi di lingkungan 
Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar 

 

 

 

 

 



1 
 

Nama Jabatan : JF. Pengawas Koperasi Ahli Muda 

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintahan : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 

 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi melalui 
penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, 
pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan 
usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi pada 
lingkungan instansi pusat dan instansi daerah 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 3 Mampu memastikan, 
menanamkan keyakin 
an bersama agar 
anggota yang dipimpin 
bertindak sesuai nilai, 
norma, dan etika 
organisasi, dalam 
lingkup formal 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Memastikan anggota 
yang dipimpin bertin 
dak sesuai dengan 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 
 

Mampu untuk memberi 
apresiasi dan tegur an 
bagi anggota yang 
dipimpin agar bertin 
dak selaras dengan 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 
 

Melakukan monitoring 
dan evaluasi terhadap 
penerapan sikap inte 
gritas di dalam unit 
kerja yang dipimpin. 

2. Kerjasama 3 Efektif membangun tim 
kerja untuk peningkatan 
kinerja organisasi 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 

Melihat kekuatan/kele  
mahan anggota tim, 
membentuk tim yang 
tepat, mengantisipasi 
kemungkinan 
hambatan, dan menca 
ri solusi yang Optimal;  

 
Mengupayakan dan me 
ngutamakan pengam 
bilan keputusan berda 
sarkan usulan-usulan 
anggota tim/ kelompok, 
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3.3 
 
 
 
 

3 

bernegosiasi secara 
efektif untuk upaya 
menyelesaikan peker 
jaan yang menjadi 
target kinerja kelompok 
dan / atau unit kerja; 

 
Membangun aliansi 
dengan para pemang 
ku kepentingan dalam 
rangka mendukung pe 
nyelesaian target kerja 
kelompok. 

3. Komunikasi 3 Berkomunikasi secara 
asertif, terampil berko 
munikasi lisan/tertulis 
untuk menyampaikan 
informasi yang sensitif/ 
rumit/kompleks 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menyampaikan suatu 
informasi yang sensitif/ 
rumit dengan cara 
penyampaian dan kon 
disi yang tepat, sehing 
ga dapat dipahami dan 
diterima oleh pihak lain; 

 
Menyederhanakan to 
pik yang rumit dan 
sensitif sehingga lebih 
mudah dipahami dan 
diterima orang lain; 

 
Membuat laporan ta 
hunan/periodik/naskah/ 
dokumen / proposal 
yang kompleks; Mem 
buat surat resmi yang 
sistematis dan tidak 
menimbulkan pema 
haman yang berbeda; 
membuat proposal 
yang rinci dan lengkap; 

4. Orientasi pada 
Hasil 

3 Menetapkan target ker 
ja yang menantang bagi 
unit kerja, mem beri 
apresiasi dan teguran 
untuk men dorong 
kinerja 

3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

Menetapkan target ki 
nerja unit yang lebih 
tinggi dari target yang 
ditetapkan organisasi; 
 
Memberikan apresiasi 
dan teguran untuk 
mendorong pencapai 
an hasil unit kerjanya; 
 
Mengembangkan meto 
de kerja yang lebih 
efektif dan efisien 
untuk mencapai target 
kerja unitnya. 
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5. Pelayanan Publik 3 Mampu memanfaatkan 
kekuatan kelompok ser 
ta memperbaiki standar 
pelayanan publik di 
lingkup unit kerja 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

Memahami, mendes 
kripsikan pengaruh dan 
hubungan/kekuatan ke 
lompok yang sedang 
berjalan di organisasi 
(aliansi atau persaing 
an), dan dampaknya 
terhadap unit kerja un 
tuk menjalankan tugas 
pemerintahan secara 
profesional dan netral, 
tidak memihak; 
 
Menggunakan keteram 
pilan dan pema haman 
lintas organi sasi untuk 
secara efektif mem 
fasilitasi kebutuhan 
kelompok yang lebih 
besar dengan cara-
cara yang mengikuti 
standar objektif, trans 
paran, profesional, se 
hingga tidak merugi 
kan para pihak di 
lingkup pelayanan 
publik unit kerjanya; 
 
Mengimplementasikan 
cara-cara yang efektif 
untuk memantau dan 
mengevaluasi masalah 
yang dihadapi pemang 
ku kepentingan/ masya 
rakat serta menganti 
sipasi kebutuhan me 
reka saat menjalan kan 
tugas pelayanan publik 
di unit kerjanya. 

6. Pengembangan 
diri dan orang lain 

3 Memberikan umpan 
balik, membimbing 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memberikan tugas-
tugas yang menan tang 
pada bawahan sebagai 
media belajar untuk 
mengembangkan ke 
mampuannya; 
 
Mengamati bawahan 
dalam mengerjakan tu 
gasnya dan memberi 
kan umpan balik yang 
objektif dan jujur; me 
lakukan diskusi dengan 
bawahan untuk mem 
berikan bimbingan dan 
umpan balik yang ber 
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3.3 
 
 
 

 

guna bagi bawahan; 
 
Mendorong kepercaya 
an diri bawahan; mem 
berikan kepercayaan 
penuh pada bawahan 
untuk mengerjakan tu 
gas dengan caranya 
sendiri; memberi ke 
sempatan dan mem 
bantu bawahan mene 
mukan peluang untuk 
berkembang. 

7. Mengelola 
Perubahan 

3 Membantu orang lain 
mengikuti perubahan, 
mengantisipasi peru 
bahan secara tepat 

3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

Membantu orang lain 
dalam melakukan 
perubahan; 
 
Menyesuaikan prioritas 
kerja secara berulang-
ulang jika diperlukan; 
 
Mengantisipasi peru 
bahan yang dibutuhkan 
oleh unit kerjanya seca 
ra tepat. Memberikan 
solusi efektif terhadap 
masalah yang ditimbul 
kan oleh adanya 
perubahan. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

3 Membandingkan ber 
bagai alternatif, menye 
imbangkan risiko keber 
hasilan dalam imple 
mentasi 

3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

Membandingkan ber 
bagai alternatif tindak 
an dan implikasinya, 
 
Memilih alternatif solusi 
yang terbaik, membuat 
keputusan operasional 
mengacu pada alter 
natif solusi terbaik yang 
didasarkan pada ana 
lisis data yang sistema 
tis, seksama, mengikuti 
prin sip kehati-hatian; 
 
Menyeimbangkan anta 
ra kemungkinan risiko 
dan keberhasilan da 
lam implementasinya. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 3 Mempromosikan, me 
ngembangkan sikap 
toleransi dan persatuan 

3.1 
 
 
 
 

Mempromosikan sikap 
menghargai perbedaan 
diantara orang-orang 
yang mendorong tole 
ransi dan keterbukaan; 
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3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

 
Melakukan pemetaan 
sosial dimasyarakat se 
hingga dapat membe 
rikan respon yang sesu 
ai dengan budaya yang 
berlaku.  
Mengidentifikasi poten 
si kesalah-pahaman 
yang diakibatkan ada 
nya keragaman budaya 
yang ada; 
 
Menjadi mediator untuk 
menyelesaikan konflik 
atau mengurangi dam 
pak negatif dari konflik 
atau potensi konflik 

C. Teknis 

10. Penerapan  
Kepatuhan 
Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelak 
sanaan penerapan 
kepatuhan koperasi 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

Mampu mendesain/ me 
rancang instrumen iden 
tifikasi, pengumpulan, 
pengumpulan, pengolah 
an, penyajian penerapan 
kepatuhan koperasi; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan penerapan kepatuh 
an koperasi dan memberi 
kan bimbingan, choacing 
mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 
penerapan kepatuhan 
koperasi; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasi 
onal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 
penerapan Kepatuhan 
Koperasi. 

11. Penilaian 
Usaha 
Simpan 
Pinjam 
Koperasi 

3 Mampu menyelengga 
rakan membimbing  
pelaksanaan Penilai 
an usaha simpan 
pinjam koperasi 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 

Mampu mendesain/ 
merancang instrumen 
identifikasi, pengumpul 
an, pengolahan, penyaji 
an data penilaian usaha 
simpan pinjam koperasi; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan penilaian usaha 
simpan pinjam koperasi 
dan memberikan bimbing 
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3.3 
 
 
 

 

an, choacing dan 
mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 
penilaian usaha simpan 
pinjam koperasi; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasi 
onal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan peni 
laian usaha simpan 
pinjam koperasi. 

12. Penerapan 
Sanksi 

3 Mampu menyelenggara  
kan membimbing pelaksa 
naan Penerapan sanksi 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Mampu mendesain/ me 
rancang instrumen 
identifikasi, pengumpul 
an,  pengolahan dan pe 
nyajian data penerapan 
sanksi; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan penerapan sanksi 
dan memberikan bimbing 
an, choacing dan 
mentoring kepada 
pegawai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 
penerapan sanksi;  
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasi 
onal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan pene 
rapan sanksi. 

13. Pengaduan 
Indikasi 
Pelanggaran 
Koperasi 

3 Mampu menyelengga 
rakan membimbing 
pelaksanaan penga 
duan indikasi pelang 
garan koperasi. 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, pe 
ngolahan, penyajian 
pengaduan indikasi p 
 
elanggaran Koperasi; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan pengaduan indikasi 
pelanggaran koperasi 
dan memberikan bim 
bingan, choacing dan 
mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 
pengaduan indikasi 
pelanggaran koperasi; 
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Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 
pengaduan indikasi 
pelanggaran koperasi. 

14. Pengawasan 
Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelak 
sanaan pengawasan 
koperasi 

3.1 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, pe 
ngolahan, penyajian data 
pengawasan  koperasi; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan Pengawasan kopera 
si dan memberikan 
bimbingan, choacing dan 
mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 
pengawasan koperasi; 
 
Mampu memecahkan ma 
salah teknis operasional 
yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 
pengawasan koperasi. 

15. Pemeriksaan 
Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelaksa 
naan pemeriksaan 
Koperasi 

3.1 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, pe 
ngolahan, penyajian data 
pemeriksaan koperasi; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan pemeriksaan kopera 
si dan memberikan 
bimbingan, choacing dan    
mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 
pemeriksaan koperasi; 
  
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 
pemeriksaan koperasi; 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya terhadap 
jabatan 

Mutlak Penting Perlu 
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A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 )/ D - IV 

2.Bidang Ilmu 
Ilmu Pemerintahan/Administrasi Negara/Ilmu 
Sosial/Imu Ekonomi/Ilmu Hukum 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar CPNS 
Gol. III 

     

2.Teknis - Diklat Teknis 
Reinventing 
Goverment 

    

 - Diklat Teknis 

Manajemen Koperasi 
    

 - Diklat Manajemen 
SDM 

    

 - Diklat Teknis Legal 
drafting 

    

 - Diklat Manajemen 
Pelayanan Publik 

    

 - Diklat Inovasi Daerah     

3.Fungsional 
Diklat Fungsional 
Pengawas Koperasi 
Ahli Madya 

    

C. Pengalaman kerja Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas bidang 
JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun. 

D. Pangkat Penata Tingkat I  (III/d) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Penerapan Kepatuhan Koperasi di 
lingkungan Dinas Koperasi, UKM Prov. 
Kalbar; 

- Kualitas Penilaian Usaha Simpan Pinjam 
Koperasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM 
Prov. Kalbar; 

- Kualitas Penerapan Sanksi di lingkungan 
Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar; 

- Kualitas Pengawasan Koperasi di lingkungan 
Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar; 

- Kualitas Pemeriksaan Koperasi di lingkungan 
Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar. 
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Nama Jabatan  : Pengawas Koperasi Ahli Pertama 

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintah :  

 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan 
sistem Manajemen PNS agar pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi PNS dapat berjalan dengan lancar. 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 2 Mampu mengingatkan, 
mengajak rekan kerja 
untuk bertindak sesuai 
nilai, norma, dan etika 
organisa 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
2.3 
 

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 
organis. 

2. Kerjasama 2 Menumbuhkan tim kerja 
yang partisipatif dan efektif 

2.1 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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;  
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2.3 
 

Membangun komitmen 
yang tinggi untuk 
menyelesaikan tugas tim. 

3. Komunikasi 2 Aktif menjalankan komuni 
kasi secara formal dan 
informal; Bersedia 
mendengarkan orang lain, 
menginterpretasikan pesan 
dengan respon yang 
sesuai, mampu menyusun 
materi presentasi, pidato, 
naskah, laporan, dl 

2.1 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 

Menggunakan gaya komu 
nikasi 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 presen 
tasi, 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 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
2.3 

Menetapkan dan berupaya 
mencapai standar kerja 
pribadi yang lebih tinggi 
dari standar kerja yang 
ditetapkan organisasi;  
 
Mencari, mencoba metode 
kerja alternatif untuk 
meningkatkan hasil kerja 
nya;  
 
Memberi contoh kepada 
orang-orang di unit 
kerjanya untuk mencoba 
menerapkan metode kerja 
yang lebih efektif yang 
sudah dilakukannya. 

5. Pelayanan publik 2 Mampu mensupervisi/me 
ngawasi/menyelia dan 
menjelaskan proses 
pelaksanaan tugas tugas 
pemerintahan/pel ayanan 
publik secara transparan 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menunjukan sikap yakin 
dalam mengerjakan tugas-
tugas pemerintahan/pela 
yanan 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, pem 
bangunan  dan pelayanan 
publik secara cepat dan 
tanggap; 
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2.3 Mampu mengenali dan 
memanfaatkan kebiasaan, 
tatacara, situasi tertentu 
sehingga apa yang di 
sampaikan menjadi perha 
tian pemangku kepenting 
an dalam hal penyelesaian 
tugas-tugas pemerintahan, 
pembangunan dan pela 
yanan publik. 

6. Pengembangan 
diri dan orang lain 

2 Meningkatkan kemampuan 
bawahan dengan memberi 
kan contoh dan penjelasan 
cara melaksanakan suatu 
pekerjaan 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
2.3 
 
 
 

 

Meningkatkan kemampu 
an bawahan dengan 
memberikan contoh, ins 
truksi, penjelasan dan 
petunjuk praktis yang jelas 
kepada bawahan dalam 
menyelesaikan suatu 
pekerjaan;  
 
Membantu bawahan untuk 
mempelajari proses, prog 
ram atau sistem baru;  
 
Menggunakan metode lain 
untuk meyakinkan bahwa 
orang lain telah mema 
hami penjelasan atau 
pengarahan. 

7. Mengelola 
perubahan 

2 Proaktif beradaptasi 
mengikuti perubahan 

2.1 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
2.3 
 

Menyesuaikan cara kerja 
lama dengan menerapkan 
metode/proses baru sela 
ras dengan ketentuan 
yang berlaku tanpa arahan 
orang lain;  
 
Mengembangkan kemam 
puan diri untuk mengha 
dapi perubahan;  
 
Cepat dan tanggap dalam 
menerima perubahan. 

8. Pengambilan 
keputusan 

2 Menganalisis masalah 
secara mendalam 

2.1 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
2.3 
 
 

Melakukan analisis secara 
mendalam terhadap infor 
masi yang tersedia dalam 
upaya mencari solusi; 
 
Mempertimbangkan berba 
gai alternatif yang ada 
sebelum membuat 
kesimpulan;  
 
Membuat keputusan opera 
sional berdasarkan kesim 
pulan dari berbagai 
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sumber informasi sesuai 
dengan pedoman yang 
ada. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 2 Aktif mengembangkan 
sikap saling menghargai, 
menekankan persamaan 
dan persatuan 

2.1 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 
 
 

Menampilkan sikap dan 
perilaku yang peduli akan 
nilai-nilai keberagaman 
dan menghargai perbeda 
an;   
 
Membangun hubungan 
baik antar individu dalam 
organisasi, mitra kerja, 
pemangku kepentingan;  
 
Bersikap tenang, mampu 
mengendalikan emosi, 
kemarahan dan frustasi 
dalam menghadapi perten 
tangan yang ditimbulkan 
oleh perbedaan latar 
belakang, agama/keperca 
yaan, suku, jender, sosial 
ekonomi, preferensi politik 
di lingkungan unit 
kerjanya. 

C. Teknis 

10. Penerapan  
Kepatuhan 
Koperasi 

2 Mampu melaksanakan 
penerapan kepatuhan 
koperasi sesuai pedoman 
kerja/petunjuk teknis 
 

2.1 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 

Mampu melaksanakan 
identifikasi, pengumpulan 
dan pengolahan data dari 
penerapan kepatuhan 
koperasi; 
 
Mampu melaksanakan 
analisis, penyajian dan 
pemanfaatan data dalam 
rangka penerapan 
kepatuhan koperasi; 
 
Mampu menjelaskan 
secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal Penerapan 
Kepatuhan koperasi kepa 
da masyarakat dan 
stakeholder. 

11. Penilaian 
Usaha 
Simpan 
Pinjam 
Koperasi 

2 Mampu melaksanakan 
penilaian usaha simpan 
pinjam koperasi sesuai 
pedoman kerja/petunjuk 
teknis 

2.1 
 
 
 
 
 
 
2.2 

Mampu melaksanakan 
identifikasi, pengumpulan 
dan pengolahan data 
dalam rangka penilaian 
usaha simpan pinjam 
koperasi; 
 
Mampu melaksanakan 



5 
 

 
 
 
 
 
2.3 

analisis, penyajian dan 
pemanfaatan data dalam 
rangka penilaian usaha 
simpan pinjam koperasi; 
 
Mampu menjelaskan seca 
ra lengkap, rinci dan jelas 
perihal penilaian usaha 
simpan pinjam koperasi 
kepada masyarakat dan 
stakeholder. 

12. Penerapan 
Sanksi 

2 Mampu melaksanakan 
Penerapan Sanksi sesuai 
pedoman kerja/petunjuk 
teknis 

2.1 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 

2.3 
 
 
 
 

Mampu melaksanakan 
identifikasi, pengumpulan 
dan pengolahan data 
dalam rangka Penerapan 
Sanksi; 
 
Mampu melaksanakan 
analisis, penyajian dan 
pemanfaatan data dalam 
rangka Penerapan Sanksi; 
 
Mampu menjelaskan seca 
ra lengkap, rinci dan jelas 
perihal Penerapan Sanksi 
kepada masyarakat dan 
stakeholder. 

13. Pengaduan 
Indikasi 
Pelanggaran 
Koperasi 

2 Mampu melaksanakan 
menerima pengaduan 
masyarakat terhadap indi 
kasi pelanggaran koperasi 
sesuai pedoman kerja/ 
petunjuk teknis 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 

Mampu melaksanakan 
iden tifikasi, pengumpulan 
dan pengolahan data da 
lam rangka menerima 
pengaduan masyarakat 
terhadap indikasi pelang 
garan koperasi; 
 
Mampu melaksanakan 
analisis, penyajian dan 
pemanfaatan data dalam 
rangka menerima penga 
duan masyarakat terhadap 
indikasi pelanggaran 
koperasi; 
 
Mampu menjelaskan seca 
ra lengkap, rinci dan jelas 
perihal menerima penga 
duan masyarakat terhadap 
indikasi pelanggaran 
koperasi kepada masya 
rakat dan stakeholder. 

14. Pengawasan 
Koperasi  

2 melaksanakan pengawas 
an Koperasi sesuai 
pedoman kerja/petunjuk 
teknis 

2.1 
 
 
 

Mampu melaksanakan 
identifikasi, pengumpulan 
dan pengolahan data 
dalam rangka pengawas 
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2.2 
 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 

an koperasi; 
 
Mampu melaksanakan 
analisis, penyajian dan 
pemanfaatan data dalam 
rangka pengawasan 
koperasi; 
 
Mampu menjelaskan seca 
ra lengkap, rinci dan jelas 
perihal kengawasan kope 
rasi kepada masyarakat 
dan stakeholder. 

15. Pemeriksaan 
Koperasi 

2 Mampu melaksanakan 
pemeriksaan koperasi 
sesuai pedoman kerja/ 
petunjuk teknis 

2.1 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 

Mampu melaksanakan 
identifikasi, pengumpulan 
dan pengolahan data 
dalam rangka pemeriksa 
an koperasi; 
 
Mampu melaksanakan 
analisis, penyajian dan 
pemanfaatan data dalam 
rangka pemeriksaan 
koperasi; 
 
Mampu menjelaskan 
secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal Pemeriksaan 
koperasi kepada masyara 
kat dan stakeholder. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya terhadap 
jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang S 1/D IV  

2.Bidang Ilmu Umum, sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan untuk JF 
Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Pertama 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar CPNS 
Gol. III 

    

2.Teknis - Diklat Teknis 
Reinventing 
Goverment 

   
 

 - Diklat Teknis 
Manajemen 
Koperasi 

    

 - Diklat Manajemen 
SDM 
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- Diklat Teknis Legal 
drafting 

    

- Diklat Manajemen 
Pelayanan Publik 

    

- Diklat Inovasi 
Daerah 

    

3.Fungsional Diklat Pengawas 
Koperasi Ahli Pertama 

    

C. Pengalaman kerja Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas bidang 
JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun. 

D. Pangkat Penata Muda  (III/a) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Penerapan Kepatuhan Koperasi di 
lingkungan Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar; 

- Kualitas Penilaian Usaha Simpan Pinjam 
Koperasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM 
Prov. Kalbar; 

- Kualitas Penerapan Sanksi di lingkungan Dinas 
Koperasi, UKM Prov. Kalbar; 

- Kualitas Pengawasan Koperasi di lingkungan 
Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar; 

- Kualitas Pemeriksaan Koperasi di lingkungan Dinas 
Koperasi, UKM Prov. Kalbar. 
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Nama Jabatan : ANALIS PENILAIAN AKREDITASI 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan :  

 

 
 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan 
penilaian dan akreditasi dalam rangka penyusunan 
rekomendasi kebijakan di bidang penilaian dan 
akreditasi  Kelembagaan Koperasi agar berjalan 

efektif dan efisien 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 

sesuai nilai, norma, 
etika organisasi dalam 
kapasitas pribadi 

1.1 

 
 
 

 
1.2 

 
 
 

 
 

1.3 

Bertingkah laku sesuai 

dengan perkataan; ber 
kata sesuai dengan 
fakta; 
 

Melaksanakan peratur 
an, kode etik organisasi 
dalam lingkungan kerja 

sehari-hari, pada tatar 
an individu/pribadi;  
 

Tidak menjanjikan/mem 

berikan sesuatu yang 
bertentangan dengan 
aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 
kelompok  kerja 

 

1.1 
 

 
 

 
 

1.2 
 
 

 
 
 

1.3 

 
 

Berpartisipasi sebagai 
anggota tim yang baik, 

melakukan tugas/bagi 
annya, dan mendukung 

keputusan tim; 
 

Mendengarkan dan 
menghargai masukan da 
ri orang lain dan mem 

berikan usulan-usulan 
bagi kepentingan tim; 
 

Mampu menjalin inte 

raksi sosial untuk 
penyelesaian tugas 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan 
informa si dengan 

jelas, lengkap, 

1.1 
 

 

Menyampaikan informa 
si (data), pikiran atau 

penda pat dengan jelas, 
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pemahaman yang 

sama 

 

 
 
 

 
 
1.2 

 
 

 
 
3.3 

 
 

 

singkat dan tepat deng 

an menggu nakan cara/ 
media yang sesuai dan  
mengikuti alur yang 

logis; 
 
Memastikan pemaham 

an yang sama atas 
instruksi yang diterima/ 

diberikan; 
 
Mampu melaksanakan 

kegiatan surat menyurat 
sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 
Hasil 

1 Bertanggung jawab 
untuk memenuhi 

standar kerja 
 

1.1 
 

 
 

1.2 
 
 

 
 

 
1.3 
 

 
 
 

Menyelesaikan tugas 
dengan tuntas dapat 

diandalkan; 
 

Bekerja dengan teliti 
dan hati-hati guna memi 
nimalkan kesalahan de 

ngan mengacu pada 
standar kualitas (SOP); 

 
Bersedia menerima ma 
sukan, mengikuti con 

toh cara bekerja yang 
lebih efektif, efisien di 
ling kungan kerjanya 

5. Pelayanan 
Publik 

1 Menjalankan tugas  
mengikuti standar  

pelayanan. 
 

1.1 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
1.2 

 
 
 

1.3 
 
 

 
 

Mampu mengerjakan 
tugas-tugas dengan 

mengikuti standar pela 
yanan yang objektif, 

netral, tidak memihak, 
tidak diskriminatif, 
transparan dan tidak 

terpengaruh kepen 
tingan pribadi / kelom 
pok /partai politik; 

 
Melayani kebutuhan, 

permintaan dan keluhan 
pemangku kepentingan; 
 

Menyelesaikan masalah 
dengan tepat tanpa ber 
sikap membela diri 

dalam kapasitas sebagai 
pelak sana pelayanan 

publik. 

6. Pengembangan 1 Pengembangan diri 1.1 Mengidentifikasi kebu 
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diri dan orang 

lain 

  

 
 
 

 
 
1.2 

 
 

 
 
 

 
1.3 

 
 
 

 

tuhan pengembangan 

diri dan menyeleksi 
sumber serta metodologi 
pembelajaran yang di 

perlukan; 
 
Menunjukkan usaha 

mandiri untuk mempela 
jari keterampilan atau 

kemam puan baru dari 
berbagai media pembela 
jaran; 

 
Berupaya meningkatkan 

diri dengan belajar dari 
orang-orang lain yang 
berwawasan luas di 

dalam organisasi. 

7. Mengelola 

Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 

dengan arahan 
 

1.1 

 
 
 

 
 

1.2 

 
 
 

1.3 

 
 

Sadar mengenai peru 

bahan yang terjadi di 
organisasi dan berusaha 
menyesuaikan diri deng 

an perubahan tersebut; 
 

Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 
petunjuk/pedoman; 
 

Menyesuaikan cara ker 

ja lama dengan menerap 
kan metode/proses baru 

dengan bimbingan orang 
lain. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 

masi untuk bertindak 
sesuai kewenangan 

 

1.1 

 
 

 
 
 

1.2 
 

 
 
 

1.3 

 
 
 

 

Mengumpulkan dan 

mempertimbangkan in 
formasi yang dibutuh 

kan dalam mencari 
solusi; 
 

Mengenali situasi/pilih 
an yang tepat untuk 

bertindak sesuai kewe 
nangan; 
 

 Mempertimbangkan ke 

mungkinan solusi yang 
dapat diterapkan dalam 
pekerjaan rutin berdasar 

kan kebijakan dan prose 
dur yang telah ditentu 

kan. 

B. Sosial Kultural 
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9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 

menerima kemajemu 
kan 

1.1 

 
 
 
 

1.2 
 

 
 

 
1.3 
 

Mampu memahami, me 

nerima, peka terhadap 
perbedaan individu/ 
kelom pok masyarakat; 
 

Terbuka, ingin belajar 
tentang perbedaan/ 

kemajemukan masya 
rakat; 
 

Mampu bekerja bersama 

dengan individu yang 
berbeda latar belakang 
dengan-nya 

C. Teknis 

10. Analisis 
Penilaian dan 
Akreditasi 

1 Memahami konsep 
dasar, teknik metode, 
peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 
dur analisis penilaian 
dan akreditasi 

1.1 
 
 

 
 
 

 
1.2 

 
 
 

 
1.3 

 
 
 

 

Mampu menjelaskan 
konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur analisis penilai 
an dan akreditasi; 

 
Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 
an pelaksanaan analisis 
penilaian dan akreditasi;  

 
Mampu memberikan 

informasi kepada masya 
rakat, stakeholder seca 
ra tepat mengenai ana 

lisis penilaian dan akre 
ditasi. 

11. Penerapan 
Sanksi 

1 Memahami konsep 
dasar, teknik metode, 
peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 
dur penerapan sanksi 

1.1 
 
 

 
 

 
 
1.2 

 
 
 

 
1.3 

 
 
 

 

Mampu menjelaskan 
konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur penerapan 

sanksi; 
 
Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 
an pelaksanaan penerap 
an sanksi; 

 
Mampu memberikan 

informasi kepada masya 
rakat, stakeholder seca 
ra tepat mengenai pene 

rapan sanksi. 

12. Pemeriksaan 

Koperasi 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 

1.1 

 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 
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peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 
dur pemeriksaan kope 
rasi 

 

 
 
 

 
1.2 
 

 
 

 
1.3 

metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur pemeriksaan 
koperasi; 

 
Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan pemerik 
saan koperasi;  

 
Mampu memberikan 
informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 
ra tepat mengenai peme 

riksaan koperasi. 

13. Pengawasan 
Koperasi 

1 Memahami konsep 
dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 
nisme, tatacara prose 

dur pengawasan kope 
rasi 

1.1 
 

 
 

 
 
 

1.2 
 

 
 
 

1.3 

Mampu menjelaskan 
konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 

prosedur pengawasan 
koperasi; 
 

Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan penga 
wasan koperasi; 
 

Mampu memberikan 
informasi kepada masya 
rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai penga 
wasan koperasi; 

14. Penerapan 
Kepatuhan 

Koperasi 

1 Memahami konsep 
dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 
nisme, tatacara pro 
sedur penerapan kepa 

tuhan koperasi 

1.1 
 

 
 
 

 
 
1.2 

 
 

 
 
1.3 

Mampu menjelaskan 
kon sep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 
prosedur penerapan ke 

patuhan koperasi; 
 
Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 
an pelaksanaan penerap 

an kepatuhan koperasi; 
 
Mampu memberikan 

informasi kepada masya 
rakat, stakeholder seca 
ra tepat mengenai pene 

rapan kepatuhan kope 
rasi. 



6 
 

15. Pengaduan 

Indikasi 
Pelanggaran 
Koperasi 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan meka 
nisme, tatacara prose 

dur analisis perizinan 
UKM; 

1.1 

 
 
 

 
 
 

 
1.2 

 
 
 

 
 

1.3 
 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 

prosedur pengaduan 
indikasi pelanggaran 
koperasi; 

 
Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 
an penerimaan pengadu 
an indikasi pelanggaran 

koperasi; 
 

Mampu memberikan 
informasi kepada masya 
rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai meka 
nisme pengaduan indika 
si pelanggaran koperasi; 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 ) / D - IV 

2.Bidang Ilmu Ilmu Hukum/Administrasi Negara/Sosial/ 
Ekonomi 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 
CPNS Gol. III 

   
 

2.Teknis - Diklat Sistem In 

formasi Strategis 

 
   

 - Diklat Manajemen 

Pelayanan Publik 

 
   

 - Diklat teknis Sis 
tem Prosedur 
Kerja 

 

   

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja  

D.Pangkat Penata Muda (III/a) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Penerapan Kepatuhan Koperasi 
dan Penerapan Sanksi di lingkungan Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. 

Kalbar. 
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Nama Jabatan : INVESTIGATOR 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan :  

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan 

penilaian dan akreditasi dalam rangka penyusunan 
rekomendasi kebijakan di bidang penilaian dan 

akreditasi  kelembagaan koperasi agar berjalan 

efektif dan efisien 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 

sesuai nilai, norma, 
etika orga nisasi dalam 

kapasitas pribadi 

1.1 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 

1.3 

Bertingkah laku sesuai 

dengan perkataan; ber 
kata sesuai dengan 

fakta; 

 
Melaksanakan peratur 

an, kode etik organisasi 

dalam lingkungan kerja 
sehari-hari, pada tatar 

an individu/pribadi;  

 

Tidak menjanjikan/mem 
berikan sesuatu yang 

bertentangan dengan 

aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 

kelompok  kerja 

 

1.1 

 

 
 

 

 

1.2 
 

 

 
 

 

 
1.3 

 

 

Berpartisipasi sebagai 

anggota tim yang baik, 

melakukan tugas/bagi 
annya, dan mendukung 

keputusan tim; 

 

Mendengarkan dan 
menghargai masukan 

dari orang lain dan 

memberikan usulan-
usulan bagi kepentingan 

tim; 

 
Mampu menjalin inte 

raksi sosial untuk penye 

lesaian tugas 
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3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 
masi dengan jelas, 

lengkap, pemahaman 

yang sama 

1.1 
 

 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
3.3 

 

 

 

Menyampaikan informa 
si (data), pikiran atau 

pendapat dengan jelas, 

singkat dan tepat de 

ngan menggunakan cara 
/media yang sesuai dan  

mengikuti alur yang 

logis; 
 

Memastikan pemaham 

an yang sama atas 
instruksi yang diterima/ 

diberikan; 

 
Mampu melaksanakan 

kegiatan surat menyurat 

sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 

Hasil 

1 Bertanggung jawab 

untuk memenuhi stan 

dar kerja 
 

1.1 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 

 
1.3 

 

 
 

 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas dapat di 

andalkan; 
 

Bekerja dengan teliti 

dan hati-hati guna memi 
nimalkan kesalahan 

dengan mengacu pada 

standar kualitas (SOP); 

 
Bersedia menerima ma 

sukan, mengikuti con 

toh cara bekerja yang 
lebih efektif, efisien di 

lingkungan kerjanya 

5. Pelayanan 
Publik 

1 Menjalankan tugas  
mengikuti standar  

pelayanan. 

 

1.1 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

1.3 

 

 
 

Mampu mengerjakan 
tugas-tugas dengan 

mengikuti standar pela 

yanan yang objektif, 

netral, tidak memihak, 
tidak diskriminatif, 

transparan dan tidak 

terpengaruh kepenting 
an pribadi / kelompok 

/partai politik; 

 
Melayani kebutuhan, 

permintaan dan keluhan 

pemangku kepentingan; 
 

Menyelesaikan masalah 

dengan tepat tanpa ber 

sikap membela diri 
dalam kapasitas sebagai 
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 pelak sana pelayanan 

publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 

lain 

1 Pengembangan diri 

 

1.1 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

Mengidentifikasi kebu 

tuhan pengembangan 

diri dan menyeleksi 
sumber serta metodologi 

pembelajaran yang di 

perlukan; 
 

Menunjukkan usaha 

mandiri untuk mempela 
jari keterampilan atau 

kemampuan baru dari 

berbagai media pembela 

jaran; 
 

Berupaya meningkatkan 

diri dengan belajar dari 
orang-orang lain yang 

berwawasan luas di 

dalam organisasi. 

7. Mengelola 

Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 

dengan arahan 

 

1.1 

 

 

 
 
 

1.2 

 
 
 

1.3 

 
 

Sadar mengenai peru 

bahan yang terjadi di 

organisasi dan berusaha 

menyesuaikan diri deng 
an perubahan tersebut; 
 

Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 
petunjuk/pedoman; 
 

Menyesuaikan cara ker 

ja lama dengan menerap 
kan metode/proses baru 

dengan bimbingan orang 

lain. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 
masi untuk bertindak 

sesuai kewenangan 

 

1.1 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

1.3 

 

 
 

 

Mengumpulkan dan 
mempertimbangkan in 

formasi yang dibutuh 

kan dalam mencari 
solusi; 

 

Mengenali situasi/pilih 
an yang tepat untuk 

bertindak sesuai kewe 

nangan; 
 

 Mempertimbangkan ke 

mungkinan solusi yang 

dapat diterapkan dalam 
pekerjaan rutin berdasar 

kan kebijakan dan 
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prosedur yang telah 

ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 

menerima kemajemu 
kan 

1.1 

 
 

 
 

1.2 
 

 
 

1.3 
 

Mampu memahami, me 

nerima, peka terhadap 
perbedaan individu/ 

kelompok masyarakat; 
 

Terbuka, ingin belajar 
tentang perbedaan/ ke 

majemukan masyarakat; 
 

Mampu bekerja bersama 

dengan individu yang 
berbeda latar belakang 

dengan-nya 

C. Teknis 

10. Investigator 1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 

dur investigasi kelem 
bagaan koperasi; 

1.1 

 
 

 

 
 

 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur investigasi 
kelembagaan koperasi; 

 

Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 
an pelaksanaan inves 

tigasi kelembagaan kope 

rasi; 
 

Mampu memberikan 

informasi kepada masya 
rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai inves 

tigasi kelembagaan 

koperasi. 

11. Penerapan 

Sanksi 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 
nisme, tatacara prose 

dur penerapan sanksi 

1.1 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

1.3 

 
 

 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik me 

tode, peraturan dan me 
kanisme, tata cara pro 

sedur penerapan sanksi; 

 
Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan penerap 
an sanksi; 

 

Mampu memberikan 

informasi kepada masya 
rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai pene 
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 rapan sanksi. 

12. Penerapan 
Kepatuhan 

Koperasi 

1 Memahami konsep 
dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 
dur penerapan kepa 

tuhan koperasi 

1.1 
 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

1.3 

Mampu menjelaskan 
konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur pene rapan 

kepatuhan koperasi; 

 
Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap  

an pelaksanaan penerap 
an kepatuhan koperasi; 

 

Mampu memberikan 

informasi kepada masya  
rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai pene  

rapan kepatuhan kope 

rasi. 

13. Pengaduan 

Indikasi 
Pelanggaran 

Koperasi 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 

dur pengaduan indi  

kasi pelanggaran kope 
rasi 

1.1 

 
 

 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

1.3 
 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur pengaduan 

indikasi pelanggaran 
koperasi; 

 

Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahap 

an mekanisme penga 

duan indikasi pelanggar 
an koperasi; 

 

Mampu memberikan 
informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai meka 

nisme pengaduan indi 
kasi pelanggaran kope 

rasi. 

14. Pemeriksaan 

Koperasi 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan meka  

nisme, tatacara prose  

dur pemeriksaan kope 
rasi 

1.1 

 
 

 

 
 

 

1.2 

 
 

 

 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur pemeriksaan 
koperasi;  

 

Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 
an pelaksanaan pemerik 

saan koperasi; 
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1.3 Mampu memberikan 
informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai peme 

riksaan koperasi. 

15. Pengawasan 

Koperasi 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 
nisme, tatacara prose 

dur pengawasan kope 

rasi 

1.1 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

 

1.3 
 

 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 

prosedur pengawasan 

koperasi; 
 

Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap  

an pelaksanaan penga 
wasan koperasi; 

 

Mampu memberikan 
informasi kepada 

masyarakat, stakeholder 

secara tepat mengenai 

pengawasan koperasi. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 ) / D - IV 

2.Bidang Ilmu Ilmu Hukum/Administrasi 
Negara/Sosial/Ekonomi 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 
CPNS Gol. III      

2.Teknis - Diklat manajemen 

Pelayanan Publik 

 
   

 - Diklat Reinven 

ting Government 

 
   

 - Diklat teknis 
Sistem Prosedur 

Kerja 

 

   

 - Diklat teknis 
penyu sunan SOP 

 
   

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Penata Muda (III/a) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas penerapan pepatuhan dan sanksi 

di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah Prov. Kalbar; 
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Nama Jabatan : JF. Analis Kebijakan Ahli Muda 

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintahan :  

 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melaksanakan jabatan fungsional tertentu meliputi kajian 
dan analisis kebijakan yang mempunyai ruang lingkup 
tugas dan tanggung jawab  dan wewenang untk 
melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam 
lingkungan instansi pusat dan daerah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku agar tugas terlaksana secara 
efektif dan efesien. 

II. STAND 

AR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 3 Mampu memastikan, 
menanamkan keyakin 
an bersama agar 
anggota yang dipimpin 
bertindak sesuai nilai, 
norma, dan etika 
organisasi, dalam 
lingkup formal 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Memastikan anggota 
yang dipimpin bertin 
dak sesuai dengan 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 
 

Mampu untuk memberi 
apresiasi dan tegur an 
bagi anggota yang 
dipimpin agar bertin 
dak selaras dengan 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 
 

Melakukan monitoring 
dan evaluasi terhadap 
penerapan sikap inte 
gritas di dalam unit 
kerja yang dipimpin. 

2. Kerjasama 3 Efektif membangun tim 
kerja untuk peningkatan 
kinerja organisasi 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 

Melihat kekuatan/kele  
mahan anggota tim, 
membentuk tim yang 
tepat, mengantisipasi 
kemungkinan 
hambatan, dan menca 
ri solusi yang Optimal;  

 

Mengupayakan dan me 
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3.3 
 
 
 
 

3 

ngutamakan pengam 
bilan keputusan berda 
sarkan usulan-usulan 
anggota tim/ kelompok, 
bernegosiasi secara 
efektif untuk upaya 
menyelesaikan peker 
jaan yang menjadi 
target kinerja kelompok 
dan / atau unit kerja; 

 
Membangun aliansi 
dengan para pemang 
ku kepentingan dalam 
rangka mendukung pe 
nyelesaian target kerja 
kelompok. 

3. Komunikasi 3 Berkomunikasi secara 
asertif, terampil berko 
munikasi lisan/tertulis 
untuk menyampaikan 
informasi yang sensitif/ 
rumit/kompleks 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menyampaikan suatu 
informasi yang sensitif/ 
rumit dengan cara 
penyampaian dan kon 
disi yang tepat, sehing 
ga dapat dipahami dan 
diterima oleh pihak lain; 

 
Menyederhanakan to 
pik yang rumit dan 
sensitif sehingga lebih 
mudah dipahami dan 
diterima orang lain; 

 
Membuat laporan ta 
hunan/periodik/naskah/ 
dokumen / proposal 
yang kompleks; Mem 
buat surat resmi yang 
sistematis dan tidak 
menimbulkan pema 
haman yang berbeda; 
membuat proposal 
yang rinci dan lengkap; 

4. Orientasi pada 
Hasil 

3 Menetapkan target ker 
ja yang menantang bagi 
unit kerja, mem beri 
apresiasi dan teguran 
untuk men dorong 
kinerja 

3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
3.3 
 

Menetapkan target ki 
nerja unit yang lebih 
tinggi dari target yang 
ditetapkan organisasi; 
 
Memberikan apresiasi 
dan teguran untuk 
mendorong pencapai 
an hasil unit kerjanya; 
 
Mengembangkan meto 
de kerja yang lebih 
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efektif dan efisien 
untuk mencapai target 
kerja unitnya. 

5. Pelayanan Publik 3 Mampu memanfaatkan 
kekuatan kelompok ser 
ta memperbaiki standar 
pelayanan publik di 
lingkup unit kerja 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

Memahami, mendes 
kripsikan pengaruh dan 
hubungan/kekuatan ke 
lompok yang sedang 
berjalan di organisasi 
(aliansi atau persaing 
an), dan dampaknya 
terhadap unit kerja un 
tuk menjalankan tugas 
pemerintahan secara 
profesional dan netral, 
tidak memihak; 
 
Menggunakan keteram 
pilan dan pema haman 
lintas organi sasi untuk 
secara efektif mem 
fasilitasi kebutuhan 
kelompok yang lebih 
besar dengan cara-
cara yang mengikuti 
standar objektif, trans 
paran, profesional, se 
hingga tidak merugi 
kan para pihak di 
lingkup pelayanan 
publik unit kerjanya; 
 
Mengimplementasikan 
cara-cara yang efektif 
untuk memantau dan 
mengevaluasi masalah 
yang dihadapi pemang 
ku kepentingan/ masya 
rakat serta menganti 
sipasi kebutuhan me 
reka saat menjalan kan 
tugas pelayanan publik 
di unit kerjanya. 

6. Pengembangan 
diri dan orang lain 

3 Memberikan umpan 
balik, membimbing 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 

Memberikan tugas-
tugas yang menan tang 
pada bawahan sebagai 
media belajar untuk 
mengembangkan ke 
mampuannya; 
 
Mengamati bawahan 
dalam mengerjakan tu 
gasnya dan memberi 
kan umpan balik yang 
objektif dan jujur; me 
lakukan diskusi dengan 
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3.3 
 
 
 

 

bawahan untuk mem 
berikan bimbingan dan 
umpan balik yang ber 
guna bagi bawahan; 
 
Mendorong kepercaya 
an diri bawahan; mem 
berikan kepercayaan 
penuh pada bawahan 
untuk mengerjakan tu 
gas dengan caranya 
sendiri; memberi ke 
sempatan dan mem 
bantu bawahan mene 
mukan peluang untuk 
berkembang. 

7. Mengelola 
Perubahan 

3 Membantu orang lain 
mengikuti perubahan, 
mengantisipasi peru 
bahan secara tepat 

3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

Membantu orang lain 
dalam melakukan 
perubahan; 
 
Menyesuaikan prioritas 
kerja secara berulang-
ulang jika diperlukan; 
 
Mengantisipasi peru 
bahan yang dibutuhkan 
oleh unit kerjanya seca 
ra tepat. Memberikan 
solusi efektif terhadap 
masalah yang ditimbul 
kan oleh adanya 
perubahan. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

3 Membandingkan ber 
bagai alternatif, menye 
imbangkan risiko keber 
hasilan dalam imple 
mentasi 

3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 

 

Membandingkan ber 
bagai alternatif tindak 
an dan implikasinya, 
 
Memilih alternatif solusi 
yang terbaik, membuat 
keputusan operasional 
mengacu pada alter 
natif solusi terbaik yang 
didasarkan pada ana 
lisis data yang sistema 
tis, seksama, mengikuti 
prin sip kehati-hatian; 
 
Menyeimbangkan anta 
ra kemungkinan risiko 
dan keberhasilan da 
lam implementasinya. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 3 Mempromosikan, me 
ngembangkan sikap 

3.1 
 

Mempromosikan sikap 
menghargai perbedaan 
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toleransi dan persatuan  
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

diantara orang-orang 
yang mendorong tole 
ransi dan keterbukaan; 
 
Melakukan pemetaan 
sosial dimasyarakat se 
hingga dapat membe 
rikan respon yang sesu 
ai dengan budaya yang 
berlaku.  
Mengidentifikasi poten 
si kesalah-pahaman 
yang diakibatkan ada 
nya keragaman budaya 
yang ada; 
 
Menjadi mediator untuk 
menyelesaikan konflik 
atau mengurangi dam 
pak negatif dari konflik 
atau potensi konflik 

C. Teknis 

10. Riset dan Analisis 
Kebijakan 

3 Mampu mengkoordinas 
ikan menyelenggarakan 
bimbingan pelaksanaan di 
instansinya 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
data dan informasi untuk 
pengambilan keputusan 
dalam lingkup unit kerja; 
 
Mampu Menganalisis 
Data dan Informasi 
Gender dan Anak dan 
memberikan bimbingan, 
choaching mentoring 
kepada pegawai diling 
kungannya dalam melak 
sanakan hasil analisis 
Data dan informasi; 
 
Mampu memanfaatkan 
system Data dan 
informasi untuk menyele 
saikan masalah teknis 
operasional yang timbul 
dan mengambil keputus 
an dalam pelaksanaan 
system Data dan 
Informasi Riset dan 
Analisis Kebijakan. 

11. Rekomendasi 
kebijakan 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelak 
sanaan rekomendasi 
kebijakan 

3.1 
 
 
 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 



6 
 

 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

rekomendasi kebijakan; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan  (substansi) dan 
memberikan bimbingan, 
choaching, mentoring 
kepada pegawai di ling 
kungannya dalam melak 
sanakan rekomendasi 
kebijakan; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan reko 
mendasi kebijakan. 

12. Komunikasi, 
koordinasi 
advokasi, 
konsultasi dan 
negosiasi 
kebijakan. 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelaksa 
naan komunikasi advo 
kasi, konsultasi dan 
negosiasi kebijakan   

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
bentuk layanan yang 
diberikan dan informasi 
untuk pengambilan ke 
putusan dalam lingkup 
unit kerja; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan  komunikasi advoke 
si, konsultasi dan nego 
siasi kebijakan  dan mem 
berikan bimbingan, choa 
ching mentoring kepada 
pegawai dilingkungannya 
dalam melaksanakan  
komunikasi advokasi, 
konsultasi dan negosiasi 
kebijakan; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan   
komunikasi advokasi, 
konsultasi dan negosiasi 
kebijakan.   

13. Publikasi hasil 
kajian kebijakan 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelaksa 
naan publikasi hasil kajian 
kebijakan. 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
publikasi hasil kajian 
kebijakan; 
 
Mampu mensosialisasi 
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3.2 
 
 
 
 
 
 

kan  (substansi) dan 
memberikan bimbingan, 
choaching mentoring 
kepada pegawai di ling 
kungannya dalam melak 
sanakan publikasi hasil 
kajian kebijakan; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 
publikasi hasil kajian 
kebijakan. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya terhadap 
jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 )/ D - IV 

2.Bidang Ilmu 
Semua bidang ilmu/bidang kepakaran 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar CPNS 
Gol. III 

     

2.Teknis - Bintek terkait kajian 
kebijakan 

   
 

 - Bintek terkait analis 

kebijakan. 
    

 - Bintek  terkait karya 
tulis kedinasan 

   
 

 - Bintek terkait karya 
tulis ilmiah  

    

3.Fungsional 
Diklat Fungsional 
Analis Kebijakan Ahli 
Muda 

   

C. Pengalaman kerja Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas bidang 
JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun. 

D. Pangkat Penata Tingkat I  (III/d) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Analisa Penerpan Kebijakan di 
lingkungan Dinas Koperasi, UKM Prov. 
Kalbar. 
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Nama Jabatan : PENGELOLA KEUANGAN 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan : Pengelolaan Keuangan 

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan 

laporan di bidang keuangan yang meliputi menyusun, 
mengendalikan dan mengkoordinasikan serta 

memeriksa dan mengevaluasi administrasi keuangan 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 
sesuai nilai, norma, 

etika organisasi dalam 

kapasitas pribadi 

1.1 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 

 
1.3 

Bertingkah laku sesuai 
dengan perkataan; ber 

kata sesuai dengan 

fakta; 
 

Melaksanakan peratur 

an, kode etik organisasi 
dalam lingkungan kerja 

sehari-hari, pada tataran 

individu/pribadi;  

 
Tidak menjanjikan/mem 

berikan sesuatu yang 

bertentangan dengan 

aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 

kelompok  kerja 
 

1.1 

 
 

 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
1.3 

Berpartisipasi sebagai 

anggota tim yang baik, 
melakukan tugas/bagian 

nya, dan mendukung 

keputusan tim; 

 
Mendengarkan dan meng 

hargai masukan dari 

orang lain dan memberi 
kan usulan-usulan bagi 

kepentingan tim; 

 
Mampu menjalin inte 
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raksi sosial untuk 

penyelesaian tugas 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 

masi dengan jelas, 

lengkap, pemahaman 
yang sama 

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 

 
1.3 

 

 
 

Menyampaikan infor 

masi (data), pikiran atau 

penda pat deng an jelas, 
singkat dan tepat dengan 

menggu nakan cara/ 

media yang sesuai dan  
mengikuti alur yang 

logis; 

 
Memastikan pemahaman 

yang sama atas instruksi 

yang diterima/diberikan; 

 
Mampu melaksanakan 

kegiatan surat menyurat 

sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 

Hasil 

1 Bertanggung jawab 

untuk memenuhi stan 
dar kerja 

 

1.1 

 
 

 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas dapat 
diandalkan; 

 

Bekerja dengan teliti dan 

hati-hati guna memini 
malkan kesalahan deng 

an mengacu pada stan 

dar kualitas (SOP); 
 

Bersedia menerima ma 

sukan, mengikuti contoh 
cara bekerja yang lebih 

efektif, efisien di ling 

kungan kerjanya 

5. Pelayanan 
Publik 

1 Menjalankan tugas  
mengikuti standar  

pelayanan. 

 

1.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 

 
1.3 

 

 
 

Mampu mengerjakan 
tugas-tugas dengan me 

ngikuti standar pelayan 

an yang objektif, netral, 
tidak memihak, tidak 

diskriminatif, transparan 

dan tidak terpengaruh 
kepen tingan pribadi / 

kelompok /partai politik; 

 
Melayani kebutuhan, 

permintaan dan keluhan 

pemangku kepentingan; 

 
Menyelesaikan masalah 

dengan tepat tanpa ber 

sikap membela diri 
dalam kapasitas sebagai 
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 pelaksana pelayanan 

publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 

lain 

1 Pengembangan diri 

 

1.1 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 

 
1.3 

 

 
 

 

Mengidentifikasi kebutuh 

an pengembangan diri 

dan menyeleksi sumber 
serta metodologi pembela 

jaran yang diperlukan; 

 
Menunjukkan usaha 

mandiri untuk mempela 

jari keterampilan atau 
kemam puan baru dari 

berbagai media pembela 

jaran; 

 
Berupaya meningkatkan 

diri dengan belajar dari 

orang-orang lain yang 
berwawasan luas di 

dalam organisasi. 

7. Mengelola 
Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 
dengan arahan 

 

1.1 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

1.3 
 

 

Sadar mengenai perubah 
an yang terjadi di 

organisasi dan berusaha 

menyesuaikan diri deng 

an perubahan tersebut; 
 

Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 
petunjuk/pedoman; 

 

Menyesuaikan cara kerja 
lama dengan menerap 

kan metode/proses baru 

dengan bimbingan orang 

lain. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 

masi untuk bertindak 

sesuai kewenangan 
 

1.1 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

1.3 

 

 
 

 

Mengumpulkan dan 

mempertimbangkan infor 

masi yang dibutuhkan 
dalam mencari solusi; 

 

Mengenali situasi/pilih 
an yang tepat untuk 

bertindak sesuai kewe 

nangan; 
 

 Mempertimbangkan ke 

mungkinan solusi yang 

dapat diterapkan dalam 
pekerjaan rutin berdasar 

kan kebijakan dan 

prosedur yang telah 
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ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 

menerima 

kemajemukan 

1.1 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 

1.3 
 

Mampu memahami, me 

nerima, peka terhadap 

perbedaan individu / 
kelompok masyarakat; 

 

Terbuka, ingin belajar 
tentang perbedaan / ke 

majemukan masyarakat; 

 

Mampu bekerja bersama 
dengan individu yang 

berbeda latar belakang 

dengan-nya 

C. Teknis 

10. Pengelolaan 

Keuangan 

1 Memahami Konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan  meka 
nisme, tata cara, 

prosedur rencana dan 

kebijakan pengelolaan 
keuangan daerah  

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Memahami azas umum 

pengelolaan keuangan 

daerah, pemegang keku 
asaan pengelolaan ke 

uangan daerah, struktur 

APBD, penyusunan ran 
cangan APBD, penetapan 

APBD, pelaksanaan 

APBD, perubahan APBD, 
pengelolaan kas, penata 

usahaan keuangan dae 

rah, akuntansi keuangan 
daerah, pertanggung 

jawaban pelaksanaan 

APBD, pembinaan dan 

Pengawasan pengelolaan 
keuangan daerah, keru 

gian daerah, pengelolaan 

keuangan Badan Layan 
an Umum Daerah; 

 

Memahami tahap penyu 
sunan rancangan APBD, 

penetapan APBD, pelaksa 

naan APBD, perubahan 
APBD, pengelolaan kas, 

penatausahaan keuang 

an daerah, akuntansi 

keuangan daerah, per 
tanggungjawaban pelak 

sanaan APBD, pembina 

an dan pengawasan 
pengelolaan keuangan 

daerah; 
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1.3 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
1.4 

 

 
 

 

Mampu memahami keter 
kaitan antara perencana 

an dan kebijakan pelak 

sanaan APBD dalam 

pengelolaan keuangan 
daerah dan memberikan 

informasi secara tepat 

terkait pengelolaan ke 
uangan daerah kepada 

masyarakat; 

 
Mampu menyiapkan ad 

ministrasi pendukung/ 

bukti belanja langsung/ 
tidak langsung sesuai 

dengan kode rekening 

barang/jasa. 

11. Sistem Akutansi 
Pemerintahan 

1 Memahami konsep 
dasar, peraturan, pro 

sedur, kebijakan sis 

tem akuntansi pemerin 
tah daerah. 

 

1.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.4 

Mampu memahami dan 
menjelaskan berbagai pe 

raturan terkait sistem 

akuntansi pemerintah, 
konsep dasar akuntasi, 

berbasis akrual, berbasis 

kas, standar akuntansi 
pemerintahan, standar 

akuntasi pemerintahan 

berbasis akrual, kebijak 

an akuntansi, kebijakan 
akuntansi pemerintah 

daerah, Sistem Akun 

tansi Pemerintah Daerah;  
 

Mampu memahami, men 

jelaskan dan menggam 
barkan ruang lingkup 

kebijakan akuntasi peme 

rintahan daerah;  
 

Mampu menjelaskan enti 

tas pelaporan penyusun 

an laporan keuangan, 
dan entitas akuntansi 

penyusunan laporan ke 

uangan,  dan prosedur 
penyusunan laporan, 

prosedur akuntansi pe 

nerimaan, prosedur akun 
tansi pengeluaran, aset 

tetap/barang dan selain 

kas dalam sistem akun 
tansi pemerintah daerah;  

 

Mampu menjelaskan dan 
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1.5 

 

 
 

menggambarkan sistem 
akuntansi pemerintah 

daerah dan sistem 

akuntansi SKPD/PPKD; 

 
Mampu melakukan pe 

ngumpulan dan pencatat 

an data keuangan ber 

sifat sederhana. 

12. Laporan 

Keuangan 

1 Memahami konsep, 

peraturan, prinsip tata 
cara penyusunan dan 

penulisan laporan 

keuang an yang baik 

dan benar  
 

1.1 

 
 

 

 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
2.3 

 

 
 

 

 
2.4 

 

 
 

 

2.5 

 
 

 

 
2.6 

Mampu memahami dan 

menjelaskan konsep, pe 
raturan, prinsip-prinsip 

penyusunan dan penyaji 

an pelaporan keuangan;  

 
Mampu memahami dan 

menjelaskan jenis-jenis 

laporan keuangan beru 
pa laporan realisasi ang  

garan, laporan operasi 

onal, laporan perubahan 
ekuitas, neraca catatan 

atas laporan keuangan; 

dan serta keterkaitan 
antara berbagai jenis 

laporan dengan pengelola 

an keuangan; 

 
Mampu menjelaskan dan 

menggambarkan isi lapor 

an keuangan sesuai 
dengan sistem akuntansi 

pemerintah; 

 
Mampu menjelaskan tata 

cara/tahapan / prosedur 

penyusunan laporan ke 
uangan; 

 

Mampu melakukan pe 

ngumpulan bahan dan 
data untuk penyusunan 

laporan keuangan. 

 
Mampu mencatat ber 

bagai transaksi ke dalam 

jurnal  sesuai dengan 

prosedur akuntansi. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian Tingkat pentingnya terhadap 
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jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang D.III 

2.Bidang 

Ilmu 

Akuntansi/Manajemen Keuangan 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. II   
   

2.Teknis - Diklat Akuntansi 

dan Pelaporan 

Keuangan 

 

   

 - Diklat Penata 

usahaan Keuang 

an Daerah 

 

  
 

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Pengatur (II/c) 

E. Indikator kinerja jabatan Kualitas Pengelolaan Keuangan di lingkungan 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Kalbar.  
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Nama Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN 

KOPERASI 

Kelompok Jabatan : Administrator 

Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Koperasi 

 

JABATAN ADMINISTRATOR 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Memimpin pelaksanaan tugas, Bidang Pemberdayaan 
Koperasi, menyiapkan bahan dan merumuskan 

kebijakan teknis di bidang fasilitasi, peningkatan 

kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi, 

pengembangan, penguatan dan perlindungan 
koperasi serta bertanggung jawab memimpin seluruh 

kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang 

pemberdayaan koperasi berdasarkan peraturan yang 
berlaku agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

berjalan efektif dan efisien. 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 3 Mampu memastikan, 

menanamkan keya 
kinan bersama agar 

anggota yang dipim 

pin bertindak sesuai 

nilai, norma, dan 
etika organisasi, da 

lam lingkup formal 

3.1 

 
 

 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.3 

Memastikan anggota 

yang dipimpin bertin 
dak sesuai dengan 

nilai, norma, dan 

etika organisasi dalam 

segala situasi dan 
kondisi; 

 

Mampu untuk membe 
ri apresiasi dan tegur 

an bagi anggota yang 

dipimpin agar bertin 
dak selaras dengan 

nilai, norma, dan 

etika organisasi dalam 
segala situasi dan 

kondisi; 

 

Melakukan monitoring 
dan evaluasi terhadap 

penerapan sikap inte 

gritas di dalam unit 

kerja yang dipimpin. 

2. Kerjasama 3 Efektif membangun 

tim kerja untuk 

3.1 

 
Melihat kekuatan / 

kelemahan anggota 
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peningkatan kinerja 

organisasi 

 
 

 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

3.3 

 
 

 

 
3 

tim, membentuk tim 
yang tepat, menganti 

sipasi kemungkinan 

hambatan, dan menca 

ri solusi yang Optimal;  

 

Mengupayakan dan 

mengutamakan pe 

ngambilan keputusan 
berdasarkan usulan-

usulan anggota tim / 

kelompok, bernegosia 

si secara efektif untuk 
upaya menyelesaikan 

pekerjaan yang menja 

di target kinerja kelom 
pok dan / atau unit 

kerja; 

 

Membangun aliansi 
dengan para pemang 

ku kepentingan dalam 

rangka mendukung pe 
nyelesaian target kerja 

kelompok. 

3. Komunikasi 3 Berkomunikasi seca 

ra asertif, terampil 
berkomunikasi lisan 

/tertulis untuk me 

nyampaikan informa 
si yang sensitif/ 

rumit/kompleks 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 

 
3.3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Menyampaikan suatu 

informasi yang sensitif 
/rumit dengan cara 

penyampaian dan kon 

disi yang tepat, sehing 
ga dapat dipahami 

dan diterima oleh 

pihak lain; 

 

Menyederhanakan to 
pik yang rumit dan 

sensitif sehingga lebih 

mudah dipahami dan 
diterima orang lain; 

 

Membuat laporan ta 

hunan / periodik / 

naskah / dokumen / 
proposal yang kom 

pleks; Membuat surat 

resmi yang sistematis 
dan tidak menimbul 

kan pemahaman yang 

berbeda; membuat 
proposal yang rinci 

dan lengkap; 
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4. Orientasi pada 

Hasil 

3 Menetapkan target 
kerja yang menan  

tang bagi unit kerja, 

mem beri apresiasi 

dan teguran untuk 

men dorong kinerja 

3.1 
 

 

 

 
3.2 

 

 
 

 

 
3.3 

 

 
 

 

Menetapkan target ki 
nerja unit yang lebih 

tinggi dari target yang 

ditetapkan organisasi; 

 
Memberikan apresiasi 

dan teguran untuk 

mendorong pencapai 
an hasil unit kerja 

nya; 

 
Mengembangkan meto 

de kerja yang lebih 

efektif dan efisien 
untuk mencapai 

target kerja unitnya. 

5. Pelayanan 

Publik 

3 Mampu memanfaat 

kan kekuatan kelom 
pok serta memper 

baiki standar pela 

yanan publik di 

lingkup unit kerja 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

3.3 

 
 

 

 

Memahami, mendes 

kripsikan pengaruh 
dan hubungan / ke 

kuatan kelompok 

yang sedang berjalan 
di organisasi (aliansi 

atau persaingan), dan 

dampaknya terhadap 
unit kerja untuk men 

jalankan tugas peme 

rintahan secara profe 

sional dan netral, 
tidak memihak; 

 

Menggunakan kete 
rampilan dan pema 

haman lintas organisa 

si untuk secara efektif 
memfasilitasi kebutuh 

an kelompok yang 

lebih besar dengan 
cara-cara yang mengi 

kuti standar objektif, 

transparan, profesi 

onal, sehingga tidak 
merugikan para pihak 

di lingkup pelayanan 

publik unit kerjanya; 
 

Mengimplementasikan 

cara-cara yang efektif 
untuk memantau dan 

mengevaluasi masalah 

yang dihadapi pemang 
ku kepentingan / mas 

yarakat serta meng 

antisipasi kebutuhan 
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mereka saat menjalan 
kan tugas pelayanan 

publik di unit kerja 

nya. 

6. Pengembangan 
diri dan orang 

lain 

3 Memberikan umpan 

balik, membimbing 

3.1 
 

 

 
 

 

 
3.2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 

 

Memberikan tugas-
tugas yang menan 

tang pada bawahan 

sebagai media belajar 
untuk mengembang 

kan kemampuannya; 

 
Mengamati bawahan 

dalam mengerjakan tu 

gasnya dan memberi 

kan umpan balik yang 
objektif dan jujur; me 

lakukan diskusi deng 

an bawahan untuk 
memberikan bimbing 

an dan umpan balik 

yang berguna bagi 
bawahan; 

 

Mendorong kepercaya 
an diri bawahan; mem 

berikan kepercayaan 

penuh pada bawahan 

untuk mengerjakan tu 
gas dengan caranya 

sendiri; memberi ke 

sempatan dan mem 
bantu bawahan mene 

mukan peluang untuk 

berkembang. 

7. Mengelola 

Perubahan 
3 Membantu orang lain 

mengikuti perubah 

an, mengantisipasi 

perubahan secara 

tepat 

3.1 

 

 

 
3.2 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 

 

Membantu orang lain 

dalam melakukan 

perubahan; 

 
Menyesuaikan priori 

tas kerja secara ber 

ulang-ulang jika di 
perlukan; 

 

Mengantisipasi peru 
bahan yang dibutuh 

kan oleh unit kerjanya 

secara tepat. Memberi 
kan solusi efektif ter 

hadap masalah yang 

ditimbulkan oleh ada 

nya perubahan. 
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8. Pengambilan 

Keputusan 

3 Membandingkan ber 
bagai alternatif, me 

nyeimbangkan risiko 

keberhasilan dalam 

implementasi 

3.1 
 

 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.3 

 

 

 

Membandingkan ber 
bagai alternatif tindak 

an dan implikasinya, 

 

Memilih alternatif 
solusi yang terbaik, 

membuat keputusan 

operasional mengacu 
pada alternatif solusi 

terbaik yang didasar 

kan pada analisis data 
yang sistematis, sek 

sama, mengikuti prin 

sip kehati-hatian; 
 

Menyeimbangkan an 

tara kemungkinan risi 

ko dan keberhasilan 
da lam implementasi 

nya. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 3 Mempromosikan, me 

ngembangkan sikap 

toleransi dan per 

satuan 

3.1 

 

 

 
 

 

 
3.2 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 

 

Mempromosikan sikap 

menghargai perbeda 

an diantara orang-

orang yang mendo 
rong toleransi dan 

keterbukaan; 

 
Melakukan pemetaan 

sosial dimasyarakat se 

hingga dapat membe 
rikan respon yang 

sesuai dengan budaya 

yang berlaku.  
Mengidentifikasi poten 

si kesalah-pahaman 

yang diakibatkan ada 

nya keragaman buda 
ya yang ada; 

 

Menjadi mediator 
untuk menyelesaikan 

konflik atau mengu 

rangi dam pak negatif 
dari konflik atau 

potensi konflik 

C. Teknis 

10. Pengajuan 
Bantuan 

Pemerintah 

bagi 

3 Mampu menyelengga 
rakan membimbing 

pelaksanaan penga 

juan bantuan peme 

3.1 
 

 

 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen iden 

tifikasi, pengumpulan, 

pengolahan, penyajian 
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Wirausaha 
Pemula 

rintah bagi wira 
usaha pemula 

 
 

 

 

 
3.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.3 

 
 

 

 

data untuk pengajuan 
bantuan pemerintah 

bagi wirausaha pemu 

la; 

 
Mampu mensosialisasi 

kan penerapan kepatuh 

an koperasi dan mem 
berikan bimbingan, choa 

cing dan mentoring kepa 

da pegawai dilingkungan 
nya dalam melaksana 

kan pengajuan bantu 

an pemerintah bagi 
wirausaha pemula; 

 

Mampu memecahkan ma 

salah teknis operasional 
yang timbul dan meng 

ambil keputusan dalam 

pelaksanaan pengaju 
an bantuan pemerin 

tah bagi wirausaha 

pemula. 

11. Advokasi 

Pengembangan 

Koperasi 

Perkebunan, 
Pertanian, 

Nelayan sesuai 

petunjuk 
teknis 

3 Mampu menyelenggara 

kan membimbing pe 

laksanaan advokasi 

pengembangan kopera 
si perkebunan, pertani 

an, nelayan. 

3.1 

 

 

 
 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 
 

Mampu mendesain/me 

rancang instrumen 

identifikasi, pengumpul 

an, pengolahan, penyaji 
an data advokasi 

pengembangan koperasi 

perkebunan, pertanian, 
nelayan; 

 

Mampu mensosialisasi 
kan advokasi pengem 

bangan koperasi perke 

bunan, pertanian, nela 
yan dan memberikan 

bimbingan, choacing 

mentoring kepada pega 

wai dilingkungannya da 
lam melaksanakan advo 

kasi pengembangan ko 

perasi perkebunan, per 
tanian, nelayan; 

 

Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 

nal yang timbul dan 

mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 

advokasi pengembangan 

koperasi perkebunan, 
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pertanian, nelayan. 

12. Konsultasi 
Rekomendasi 

Pengembang 

an Koperasi 
KSP sesuai 

pedoman 

kerja/petunj
uk teknis 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pe 

laksanaan Konsultasi 

dan rekomendasi pe 
ngembangan koperasi 

KSP 

3.1 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.3 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen iden 

tifikasi, pengumpulan, 

pengolahan, penyajian 
data, konsultasi dan 

rekomendasi pengem 

bangan Koperasi KSP; 
 

Mampu mensosialisasi 

kan konsultasi dan 
rekomendasi pengem 

bangan koperasi KSP 

dan memberikan bim 

bingan, choacing, mento 
ring kepada pegawai di 

ling kungannya dalam 

melaksanakan konsul 
tasi dan rekomendasi 

pengem bangan kope 

rasi KSP; 
 

Mampu memecahkan 

masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 

mengambil keputusan 

dalam pelaksanaan kon 

sultasi dan rekomendasi 
pengembangan koperasi 

KSP. 

13. Konsultasi 
pengembang 

an Usaha 

Koperasi 
sesuai 

petunjuk 

teknis 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pe 

laksanaan konsultasi 

pengembangan Usaha 
Koperasi 

3.1 
 

 

 
 

 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 

 
 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen iden 

tifikasi, pengumpulan, 

pengolahan, penyajian 
data, konsultasi pengem 

bangan usaha koperasi; 

 

Mampu mensosialisasi 
kan konsultasi pengem 

bangan usaha koperasi 

dan memberikan bim 
bingan, choacing, men 

toring kepada pegawai 

diling kungannya dalam 
melaksanakan konsul 

tasi pengembangan usa 

ha koperasi; 
 

Mampu memecahkan 

masalah teknis operasi 

onal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
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dalam pelaksanaan kon 
sultasi pengembangan 

usaha koperasi. 

14. Pengembang 

an Kapasitas 
SDM 

Pembina 

Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 

kan membimbing 
pelaksanaan pengem 

bangan kapasitas SDM 

Pembina Koperasi 

3.1 

 
 

 

 
 

 

  
3.2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 

Mampu mendesain/me 

rancang instrumen iden 
tifikasi, pengumpulan, 

pengolahan, penyajian 

pengembangan Kapasi 
tas SDM pembina 

koperasi; 

 
Mampu mensosialisasi 

kan pengembangan 

kapasitas SDM pembina 

koperasi dan memberi 
kan bimbingan, choa 

cing mentoring kepada 

pega wai di lingkungan 
nya dalam melaksana  

kan pengembangan ka 

pasitas SDM pembina 
koperasi; 

 

Mampu memecahkan 
masalah teknis operasi 

onal yang timbul dan 

mengambil keputusan 

dalam pelaksanaan pe 
ngembangan kapasitas 

SDM Pembina Koperasi. 

15. Pelayanan 
Data 

Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pe 

laksanaan pelayanan 

data koperasi 

3.1 
 

 

 
 

 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen 

identifikasi, pengumpul 

an, pengolahan, penyaji 
an pelayanan data 

koperasi; 

 

Mampu mensosialisasi 
kan pelayanan data ko 

perasi dan memberikan 

bimbingan, choacing, 
mentoring kepada pega 

wai dilingkungannya da 

lam melaksanakan pela 
yanan data koperasi; 

 

Mampu memecahkan 
masalah teknis operasi 

onal yang timbul dan 

mengambil keputusan 

dalam pelaksanaan pela 

yanan data koperasi. 
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III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya terhadap 
jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 )/ D - IV 

2.Bidang Ilmu Ilmu Pemerintahan/Administrasi Negara/Ilmu 

Sosial/Imu Ekonomi 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan 

Kepemimpinan 

Administrator 
  
  

 

2.Teknis - Diklat Sistem In 

formasi Strategis 

    

 - Diklat Reinventing 

Government 

    

 - Diklat Manajemen 

SDM 

    

 - Diklat Teknis 

Legal drafting 

    

 - Diklat Manajemen 

Pelayanan Publik 

    

 - Diklat Inovasi 

Daerah 

    

3.Fungsional Diklat Fungsional 

Pengawas Koperasi 

Ahli Madya 

    

C. Pengalaman kerja Memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas 

paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan 

Fungsional setingkat dengan jabatam pengawas 
sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan 

diduduki. 

D. Pangkat Penata Tingkat I  (III/d) 

E. Indikator kinerja 

jabatan 

- Kualitas Bimbingan Usaha di lingkungan 

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalbar; 

- Kualitas Pelayanan Pengembangan 

Koperasi di lingkungan Dinas Koperasi, 
UKM Provinsi Kalbar; 

- Kualitas Pengembangan Kapasitas SDM 

Pembina Koperasi di lingkungan Dinas 

Koperasi, UKM Provinsi Kalbar. 
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Nama Jabatan : JF. Analis Kebijakan Ahli Muda 

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintahan :  

 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melaksanakan jabatan fungsional tertentu meliputi kajian 
dan analisis kebijakan yang mempunyai ruang lingkup 
tugas dan tanggung jawab  dan wewenang untk 
melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam 
lingkungan instansi pusat dan daerah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku agar tugas terlaksana secara 
efektif dan efesien. 

II. STAND 

AR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 3 Mampu memastikan, 
menanamkan keyakin 
an bersama agar 
anggota yang dipimpin 
bertindak sesuai nilai, 
norma, dan etika 
organisasi, dalam 
lingkup formal 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Memastikan anggota 
yang dipimpin bertin 
dak sesuai dengan 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 
 

Mampu untuk memberi 
apresiasi dan tegur an 
bagi anggota yang 
dipimpin agar bertin 
dak selaras dengan 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 
 

Melakukan monitoring 
dan evaluasi terhadap 
penerapan sikap inte 
gritas di dalam unit 
kerja yang dipimpin. 

2. Kerjasama 3 Efektif membangun tim 
kerja untuk peningkatan 
kinerja organisasi 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 

Melihat kekuatan/kele  
mahan anggota tim, 
membentuk tim yang 
tepat, mengantisipasi 
kemungkinan 
hambatan, dan menca 
ri solusi yang Optimal;  

 

Mengupayakan dan me 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

3 

ngutamakan pengam 
bilan keputusan berda 
sarkan usulan-usulan 
anggota tim/ kelompok, 
bernegosiasi secara 
efektif untuk upaya 
menyelesaikan peker 
jaan yang menjadi 
target kinerja kelompok 
dan / atau unit kerja; 

 
Membangun aliansi 
dengan para pemang 
ku kepentingan dalam 
rangka mendukung pe 
nyelesaian target kerja 
kelompok. 

3. Komunikasi 3 Berkomunikasi secara 
asertif, terampil berko 
munikasi lisan/tertulis 
untuk menyampaikan 
informasi yang sensitif/ 
rumit/kompleks 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menyampaikan suatu 
informasi yang sensitif/ 
rumit dengan cara 
penyampaian dan kon 
disi yang tepat, sehing 
ga dapat dipahami dan 
diterima oleh pihak lain; 

 
Menyederhanakan to 
pik yang rumit dan 
sensitif sehingga lebih 
mudah dipahami dan 
diterima orang lain; 

 
Membuat laporan ta 
hunan/periodik/naskah/ 
dokumen / proposal 
yang kompleks; Mem 
buat surat resmi yang 
sistematis dan tidak 
menimbulkan pema 
haman yang berbeda; 
membuat proposal 
yang rinci dan lengkap; 

4. Orientasi pada 
Hasil 

3 Menetapkan target ker 
ja yang menantang bagi 
unit kerja, mem beri 
apresiasi dan teguran 
untuk men dorong 
kinerja 

3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
3.3 
 

Menetapkan target ki 
nerja unit yang lebih 
tinggi dari target yang 
ditetapkan organisasi; 
 
Memberikan apresiasi 
dan teguran untuk 
mendorong pencapai 
an hasil unit kerjanya; 
 
Mengembangkan meto 
de kerja yang lebih 
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efektif dan efisien 
untuk mencapai target 
kerja unitnya. 

5. Pelayanan Publik 3 Mampu memanfaatkan 
kekuatan kelompok ser 
ta memperbaiki standar 
pelayanan publik di 
lingkup unit kerja 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

Memahami, mendes 
kripsikan pengaruh dan 
hubungan/kekuatan ke 
lompok yang sedang 
berjalan di organisasi 
(aliansi atau persaing 
an), dan dampaknya 
terhadap unit kerja un 
tuk menjalankan tugas 
pemerintahan secara 
profesional dan netral, 
tidak memihak; 
 
Menggunakan keteram 
pilan dan pema haman 
lintas organi sasi untuk 
secara efektif mem 
fasilitasi kebutuhan 
kelompok yang lebih 
besar dengan cara-
cara yang mengikuti 
standar objektif, trans 
paran, profesional, se 
hingga tidak merugi 
kan para pihak di 
lingkup pelayanan 
publik unit kerjanya; 
 
Mengimplementasikan 
cara-cara yang efektif 
untuk memantau dan 
mengevaluasi masalah 
yang dihadapi pemang 
ku kepentingan/ masya 
rakat serta menganti 
sipasi kebutuhan me 
reka saat menjalan kan 
tugas pelayanan publik 
di unit kerjanya. 

6. Pengembangan 
diri dan orang lain 

3 Memberikan umpan 
balik, membimbing 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 

Memberikan tugas-
tugas yang menan tang 
pada bawahan sebagai 
media belajar untuk 
mengembangkan ke 
mampuannya; 
 
Mengamati bawahan 
dalam mengerjakan tu 
gasnya dan memberi 
kan umpan balik yang 
objektif dan jujur; me 
lakukan diskusi dengan 
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3.3 
 
 
 

 

bawahan untuk mem 
berikan bimbingan dan 
umpan balik yang ber 
guna bagi bawahan; 
 
Mendorong kepercaya 
an diri bawahan; mem 
berikan kepercayaan 
penuh pada bawahan 
untuk mengerjakan tu 
gas dengan caranya 
sendiri; memberi ke 
sempatan dan mem 
bantu bawahan mene 
mukan peluang untuk 
berkembang. 

7. Mengelola 
Perubahan 

3 Membantu orang lain 
mengikuti perubahan, 
mengantisipasi peru 
bahan secara tepat 

3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

Membantu orang lain 
dalam melakukan 
perubahan; 
 
Menyesuaikan prioritas 
kerja secara berulang-
ulang jika diperlukan; 
 
Mengantisipasi peru 
bahan yang dibutuhkan 
oleh unit kerjanya seca 
ra tepat. Memberikan 
solusi efektif terhadap 
masalah yang ditimbul 
kan oleh adanya 
perubahan. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

3 Membandingkan ber 
bagai alternatif, menye 
imbangkan risiko keber 
hasilan dalam imple 
mentasi 

3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 

 

Membandingkan ber 
bagai alternatif tindak 
an dan implikasinya, 
 
Memilih alternatif solusi 
yang terbaik, membuat 
keputusan operasional 
mengacu pada alter 
natif solusi terbaik yang 
didasarkan pada ana 
lisis data yang sistema 
tis, seksama, mengikuti 
prin sip kehati-hatian; 
 
Menyeimbangkan anta 
ra kemungkinan risiko 
dan keberhasilan da 
lam implementasinya. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 3 Mempromosikan, me 
ngembangkan sikap 

3.1 
 

Mempromosikan sikap 
menghargai perbedaan 
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toleransi dan persatuan  
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

diantara orang-orang 
yang mendorong tole 
ransi dan keterbukaan; 
 
Melakukan pemetaan 
sosial dimasyarakat se 
hingga dapat membe 
rikan respon yang sesu 
ai dengan budaya yang 
berlaku.  
Mengidentifikasi poten 
si kesalah-pahaman 
yang diakibatkan ada 
nya keragaman budaya 
yang ada; 
 
Menjadi mediator untuk 
menyelesaikan konflik 
atau mengurangi dam 
pak negatif dari konflik 
atau potensi konflik 

C. Teknis 

10. Riset dan Analisis 
Kebijakan 

3 Mampu mengkoordinas 
ikan menyelenggarakan 
bimbingan pelaksanaan di 
instansinya 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
data dan informasi untuk 
pengambilan keputusan 
dalam lingkup unit kerja; 
 
Mampu Menganalisis 
Data dan Informasi 
Gender dan Anak dan 
memberikan bimbingan, 
choaching mentoring 
kepada pegawai diling 
kungannya dalam melak 
sanakan hasil analisis 
Data dan informasi; 
 
Mampu memanfaatkan 
system Data dan 
informasi untuk menyele 
saikan masalah teknis 
operasional yang timbul 
dan mengambil keputus 
an dalam pelaksanaan 
system Data dan 
Informasi Riset dan 
Analisis Kebijakan. 

11. Rekomendasi 
kebijakan 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelak 
sanaan rekomendasi 
kebijakan 

3.1 
 
 
 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
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3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

rekomendasi kebijakan; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan  (substansi) dan 
memberikan bimbingan, 
choaching, mentoring 
kepada pegawai di ling 
kungannya dalam melak 
sanakan rekomendasi 
kebijakan; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan reko 
mendasi kebijakan. 

12. Komunikasi, 
koordinasi 
advokasi, 
konsultasi dan 
negosiasi 
kebijakan. 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelaksa 
naan komunikasi advo 
kasi, konsultasi dan 
negosiasi kebijakan   

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
bentuk layanan yang 
diberikan dan informasi 
untuk pengambilan ke 
putusan dalam lingkup 
unit kerja; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan  komunikasi advoke 
si, konsultasi dan nego 
siasi kebijakan  dan mem 
berikan bimbingan, choa 
ching mentoring kepada 
pegawai dilingkungannya 
dalam melaksanakan  
komunikasi advokasi, 
konsultasi dan negosiasi 
kebijakan; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan   
komunikasi advokasi, 
konsultasi dan negosiasi 
kebijakan.   

13. Publikasi hasil 
kajian kebijakan 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelaksa 
naan publikasi hasil kajian 
kebijakan. 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
publikasi hasil kajian 
kebijakan; 
 
Mampu mensosialisasi 
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3.2 
 
 
 
 
 
 

kan  (substansi) dan 
memberikan bimbingan, 
choaching mentoring 
kepada pegawai di ling 
kungannya dalam melak 
sanakan publikasi hasil 
kajian kebijakan; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 
publikasi hasil kajian 
kebijakan. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya terhadap 
jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 )/ D - IV 

2.Bidang Ilmu 
Semua bidang ilmu/bidang kepakaran 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar CPNS 
Gol. III 

     

2.Teknis - Bintek terkait kajian 
kebijakan 

   
 

 - Bintek terkait analis 

kebijakan. 
    

 - Bintek  terkait karya 
tulis kedinasan 

   
 

 - Bintek terkait karya 
tulis ilmiah  

    

3.Fungsional 
Diklat Fungsional 
Analis Kebijakan Ahli 
Muda 

   

C. Pengalaman kerja Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas bidang 
JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun. 

D. Pangkat Penata Tingkat I  (III/d) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Analisa Penerpan Kebijakan di 
lingkungan Dinas Koperasi, UKM Prov. 
Kalbar. 
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Nama Jabatan : JF. Pengawas Koperasi Ahli Muda 

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintahan : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 

 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi melalui 
penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, 
pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan 
usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi pada 
lingkungan instansi pusat dan instansi daerah 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 3 Mampu memastikan, 
menanamkan keyakin 
an bersama agar 
anggota yang dipimpin 
bertindak sesuai nilai, 
norma, dan etika 
organisasi, dalam 
lingkup formal 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Memastikan anggota 
yang dipimpin bertin 
dak sesuai dengan 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 
 

Mampu untuk memberi 
apresiasi dan tegur an 
bagi anggota yang 
dipimpin agar bertin 
dak selaras dengan 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 
 

Melakukan monitoring 
dan evaluasi terhadap 
penerapan sikap inte 
gritas di dalam unit 
kerja yang dipimpin. 

2. Kerjasama 3 Efektif membangun tim 
kerja untuk peningkatan 
kinerja organisasi 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 

Melihat kekuatan/kele  
mahan anggota tim, 
membentuk tim yang 
tepat, mengantisipasi 
kemungkinan 
hambatan, dan menca 
ri solusi yang Optimal;  

 
Mengupayakan dan me 
ngutamakan pengam 
bilan keputusan berda 
sarkan usulan-usulan 
anggota tim/ kelompok, 
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3.3 
 
 
 
 

3 

bernegosiasi secara 
efektif untuk upaya 
menyelesaikan peker 
jaan yang menjadi 
target kinerja kelompok 
dan / atau unit kerja; 

 
Membangun aliansi 
dengan para pemang 
ku kepentingan dalam 
rangka mendukung pe 
nyelesaian target kerja 
kelompok. 

3. Komunikasi 3 Berkomunikasi secara 
asertif, terampil berko 
munikasi lisan/tertulis 
untuk menyampaikan 
informasi yang sensitif/ 
rumit/kompleks 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menyampaikan suatu 
informasi yang sensitif/ 
rumit dengan cara 
penyampaian dan kon 
disi yang tepat, sehing 
ga dapat dipahami dan 
diterima oleh pihak lain; 

 
Menyederhanakan to 
pik yang rumit dan 
sensitif sehingga lebih 
mudah dipahami dan 
diterima orang lain; 

 
Membuat laporan ta 
hunan/periodik/naskah/ 
dokumen / proposal 
yang kompleks; Mem 
buat surat resmi yang 
sistematis dan tidak 
menimbulkan pema 
haman yang berbeda; 
membuat proposal 
yang rinci dan lengkap; 

4. Orientasi pada 
Hasil 

3 Menetapkan target ker 
ja yang menantang bagi 
unit kerja, mem beri 
apresiasi dan teguran 
untuk men dorong 
kinerja 

3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

Menetapkan target ki 
nerja unit yang lebih 
tinggi dari target yang 
ditetapkan organisasi; 
 
Memberikan apresiasi 
dan teguran untuk 
mendorong pencapai 
an hasil unit kerjanya; 
 
Mengembangkan meto 
de kerja yang lebih 
efektif dan efisien 
untuk mencapai target 
kerja unitnya. 
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5. Pelayanan Publik 3 Mampu memanfaatkan 
kekuatan kelompok ser 
ta memperbaiki standar 
pelayanan publik di 
lingkup unit kerja 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

Memahami, mendes 
kripsikan pengaruh dan 
hubungan/kekuatan ke 
lompok yang sedang 
berjalan di organisasi 
(aliansi atau persaing 
an), dan dampaknya 
terhadap unit kerja un 
tuk menjalankan tugas 
pemerintahan secara 
profesional dan netral, 
tidak memihak; 
 
Menggunakan keteram 
pilan dan pema haman 
lintas organi sasi untuk 
secara efektif mem 
fasilitasi kebutuhan 
kelompok yang lebih 
besar dengan cara-
cara yang mengikuti 
standar objektif, trans 
paran, profesional, se 
hingga tidak merugi 
kan para pihak di 
lingkup pelayanan 
publik unit kerjanya; 
 
Mengimplementasikan 
cara-cara yang efektif 
untuk memantau dan 
mengevaluasi masalah 
yang dihadapi pemang 
ku kepentingan/ masya 
rakat serta menganti 
sipasi kebutuhan me 
reka saat menjalan kan 
tugas pelayanan publik 
di unit kerjanya. 

6. Pengembangan 
diri dan orang lain 

3 Memberikan umpan 
balik, membimbing 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memberikan tugas-
tugas yang menan tang 
pada bawahan sebagai 
media belajar untuk 
mengembangkan ke 
mampuannya; 
 
Mengamati bawahan 
dalam mengerjakan tu 
gasnya dan memberi 
kan umpan balik yang 
objektif dan jujur; me 
lakukan diskusi dengan 
bawahan untuk mem 
berikan bimbingan dan 
umpan balik yang ber 
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3.3 
 
 
 

 

guna bagi bawahan; 
 
Mendorong kepercaya 
an diri bawahan; mem 
berikan kepercayaan 
penuh pada bawahan 
untuk mengerjakan tu 
gas dengan caranya 
sendiri; memberi ke 
sempatan dan mem 
bantu bawahan mene 
mukan peluang untuk 
berkembang. 

7. Mengelola 
Perubahan 

3 Membantu orang lain 
mengikuti perubahan, 
mengantisipasi peru 
bahan secara tepat 

3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

Membantu orang lain 
dalam melakukan 
perubahan; 
 
Menyesuaikan prioritas 
kerja secara berulang-
ulang jika diperlukan; 
 
Mengantisipasi peru 
bahan yang dibutuhkan 
oleh unit kerjanya seca 
ra tepat. Memberikan 
solusi efektif terhadap 
masalah yang ditimbul 
kan oleh adanya 
perubahan. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

3 Membandingkan ber 
bagai alternatif, menye 
imbangkan risiko keber 
hasilan dalam imple 
mentasi 

3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

Membandingkan ber 
bagai alternatif tindak 
an dan implikasinya, 
 
Memilih alternatif solusi 
yang terbaik, membuat 
keputusan operasional 
mengacu pada alter 
natif solusi terbaik yang 
didasarkan pada ana 
lisis data yang sistema 
tis, seksama, mengikuti 
prin sip kehati-hatian; 
 
Menyeimbangkan anta 
ra kemungkinan risiko 
dan keberhasilan da 
lam implementasinya. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 3 Mempromosikan, me 
ngembangkan sikap 
toleransi dan persatuan 

3.1 
 
 
 
 

Mempromosikan sikap 
menghargai perbedaan 
diantara orang-orang 
yang mendorong tole 
ransi dan keterbukaan; 
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3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

 
Melakukan pemetaan 
sosial dimasyarakat se 
hingga dapat membe 
rikan respon yang sesu 
ai dengan budaya yang 
berlaku.  
Mengidentifikasi poten 
si kesalah-pahaman 
yang diakibatkan ada 
nya keragaman budaya 
yang ada; 
 
Menjadi mediator untuk 
menyelesaikan konflik 
atau mengurangi dam 
pak negatif dari konflik 
atau potensi konflik 

C. Teknis 

10. Penerapan  
Kepatuhan 
Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelak 
sanaan penerapan 
kepatuhan koperasi 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

Mampu mendesain/ me 
rancang instrumen iden 
tifikasi, pengumpulan, 
pengumpulan, pengolah 
an, penyajian penerapan 
kepatuhan koperasi; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan penerapan kepatuh 
an koperasi dan memberi 
kan bimbingan, choacing 
mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 
penerapan kepatuhan 
koperasi; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasi 
onal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 
penerapan Kepatuhan 
Koperasi. 

11. Penilaian 
Usaha 
Simpan 
Pinjam 
Koperasi 

3 Mampu menyelengga 
rakan membimbing  
pelaksanaan Penilai 
an usaha simpan 
pinjam koperasi 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 

Mampu mendesain/ 
merancang instrumen 
identifikasi, pengumpul 
an, pengolahan, penyaji 
an data penilaian usaha 
simpan pinjam koperasi; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan penilaian usaha 
simpan pinjam koperasi 
dan memberikan bimbing 
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3.3 
 
 
 

 

an, choacing dan 
mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 
penilaian usaha simpan 
pinjam koperasi; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasi 
onal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan peni 
laian usaha simpan 
pinjam koperasi. 

12. Penerapan 
Sanksi 

3 Mampu menyelenggara  
kan membimbing pelaksa 
naan Penerapan sanksi 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Mampu mendesain/ me 
rancang instrumen 
identifikasi, pengumpul 
an,  pengolahan dan pe 
nyajian data penerapan 
sanksi; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan penerapan sanksi 
dan memberikan bimbing 
an, choacing dan 
mentoring kepada 
pegawai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 
penerapan sanksi;  
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasi 
onal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan pene 
rapan sanksi. 

13. Pengaduan 
Indikasi 
Pelanggaran 
Koperasi 

3 Mampu menyelengga 
rakan membimbing 
pelaksanaan penga 
duan indikasi pelang 
garan koperasi. 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, pe 
ngolahan, penyajian 
pengaduan indikasi p 
 
elanggaran Koperasi; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan pengaduan indikasi 
pelanggaran koperasi 
dan memberikan bim 
bingan, choacing dan 
mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 
pengaduan indikasi 
pelanggaran koperasi; 
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Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 
pengaduan indikasi 
pelanggaran koperasi. 

14. Pengawasan 
Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelak 
sanaan pengawasan 
koperasi 

3.1 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, pe 
ngolahan, penyajian data 
pengawasan  koperasi; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan Pengawasan kopera 
si dan memberikan 
bimbingan, choacing dan 
mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 
pengawasan koperasi; 
 
Mampu memecahkan ma 
salah teknis operasional 
yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 
pengawasan koperasi. 

15. Pemeriksaan 
Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelaksa 
naan pemeriksaan 
Koperasi 

3.1 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, pe 
ngolahan, penyajian data 
pemeriksaan koperasi; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan pemeriksaan kopera 
si dan memberikan 
bimbingan, choacing dan    
mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 
pemeriksaan koperasi; 
  
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 
pemeriksaan koperasi; 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya terhadap 
jabatan 

Mutlak Penting Perlu 



8 
 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 )/ D - IV 

2.Bidang Ilmu 
Ilmu Pemerintahan/Administrasi Negara/Ilmu 
Sosial/Imu Ekonomi/Ilmu Hukum 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar CPNS 
Gol. III 

     

2.Teknis - Diklat Teknis 
Reinventing 
Goverment 

    

 - Diklat Teknis 

Manajemen Koperasi 
    

 - Diklat Manajemen 
SDM 

    

 - Diklat Teknis Legal 
drafting 

    

 - Diklat Manajemen 
Pelayanan Publik 

    

 - Diklat Inovasi Daerah     

3.Fungsional 
Diklat Fungsional 
Pengawas Koperasi 
Ahli Madya 

    

C. Pengalaman kerja Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas bidang 
JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun. 

D. Pangkat Penata Tingkat I  (III/d) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Penerapan Kepatuhan Koperasi di 
lingkungan Dinas Koperasi, UKM Prov. 
Kalbar; 

- Kualitas Penilaian Usaha Simpan Pinjam 
Koperasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM 
Prov. Kalbar; 

- Kualitas Penerapan Sanksi di lingkungan 
Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar; 

- Kualitas Pengawasan Koperasi di lingkungan 
Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar; 

- Kualitas Pemeriksaan Koperasi di lingkungan 
Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar. 
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Nama Jabatan : ANALISIS BIMBINGAN USAHA 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan :  

 
 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan analisis dalam rangka 
penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang 

bimbingan usaha bidang pemberdayaan koperasi 

Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar berdasarkan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan 

tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 

sesuai nilai, norma, 

etika orga nisasi dalam 
kapasitas pribadi 

1.1 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 

 
 

1.3 

Bertingkah laku sesuai 

dengan perkataan; ber 

kata sesuai dengan 
fakta; 

 

Melaksanakan peratur 
an, kode etik organisasi 

dalam lingkungan kerja 

sehari-hari, pada tatar 

an individu/ pribadi;  
 

Tidak menjanjikan/mem 

berikan sesuatu yang 
bertentangan dengan 

aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 
kelompok  kerja 

 

1.1 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

 

1.3 

Berpartisipasi sebagai 
anggota tim yang baik, 

melakukan tugas/bagi 

annya, dan mendukung 

keputusan tim; 
 

Mendengarkan dan 

menghargai masukan 
dari orang lain dan 

memberikan usulan-

usulan bagi kepentingan 
tim; 

 

Mampu menjalin 
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interaksi sosial untuk 

penyelesaian tugas 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 

masi dengan jelas, 

lengkap, pemahaman 
yang sama 

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 

 
 

3.3 

 
 

 

Menyampaikan informa 

si (data), pikiran atau 

penda pat deng an jelas, 
singkat dan tepat 

dengan menggunakan 

cara/media yang sesuai 
dan  mengikuti alur 

yang logis; 

 
Memastikan pemaham 

an yang sama atas 

instruksi yang diterima/ 

diberikan; 
 

Mampu melaksanakan 

kegiatan surat menyurat 
sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 
Hasil 

1 Bertanggung jawab 
untuk memenuhi 

standar kerja 

 

1.1 
 

 

 

1.2 
 

 

 
 

 

 
1.3 

 

 
 

 

Menyelesaikan tugas 
dengan tuntas dapat 

diandalkan; 

 

Bekerja dengan teliti 
dan hati-hati guna 

meminimalkan kesalah 

an dengan mengacu 
pada standar kualitas 

(SOP); 

 
Bersedia menerima ma 

sukan, mengikuti con 

toh cara bekerja yang 
lebih efektif, efisien di 

ling kungan kerjanya 

5. Pelayanan 

Publik 

1 Menjalankan tugas  

mengikuti standar  
pelayanan. 

 

1.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.2 
 

 

 
1.3 

Mampu mengerjakan 

tugas-tugas dengan 
mengikuti standar pela 

yanan yang objektif, 

netral, tidak memihak, 
tidak diskriminatif, 

transparan dan tidak 

terpengaruh kepenting 
an pribadi / kelompok 

/partai politik; 

 

Melayani kebutuhan, 
permintaan dan keluhan 

pemangku kepentingan; 

 
Menyelesaikan masalah 



3 
 

 
 

 

 

dengan tepat tanpa ber 
sikap membela diri 

dalam kapasitas sebagai 

pelak sana pelayanan 

publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 

lain 

1 Pengembangan diri 

 

1.1 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

Mengidentifikasi kebu 

tuhan pengembangan 

diri dan menyeleksi 
sumber serta metodologi 

pembelajaran yang di 

perlukan; 
 

Menunjukkan usaha 

mandiri untuk mempela 

jari keterampilan atau 
kemampuan baru dari 

berbagai media pembela 

jaran; 
 

Berupaya meningkatkan 

diri dengan belajar dari 
orang-orang lain yang 

berwawasan luas di 

dalam organisasi. 

7. Mengelola 
Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 
dengan arahan 

 

1.1 
 

 

 
 
 

1.2 

 
 
 

1.3 

 
 

Sadar mengenai peru 
bahan yang terjadi di 

organisasi dan berusaha 

menyesuaikan diri deng 
an perubahan tersebut; 
 

Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 
petunjuk/pedoman; 
 

Menyesuaikan cara ker 

ja lama dengan menerap 
kan metode/proses baru 

dengan bimbingan orang 

lain. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 
masi untuk bertindak 

sesuai kewenangan 

 

1.1 
 

 

 
 
 

1.2 

 

 
 

 

1.3 

 
 

Mengumpulkan dan 
mempertimbangkan in 

formasi yang dibutuh 

kan dalam mencari 
solusi; 
 

Mengenali situasi/pilih 

an yang tepat untuk 

bertindak sesuai kewe 
nangan; 
 

 Mempertimbangkan ke 

mungkinan solusi yang 
dapat diterapkan dalam 



4 
 

 
 

pekerjaan rutin berdasar 
kan kebijakan dan 

prosedur yang telah 

ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 

menerima 

kemajemukan 

1.1 

 

 
 
 

1.2 

 

 
 

1.3 
 

Mampu memahami, me 

nerima, peka terhadap 

perbedaan individu/ 
kelom pok masyarakat; 
 

Terbuka, ingin belajar 

tentang perbedaan/ 

kema jemukan 
masyarakat; 
 

Mampu bekerja bersama 

dengan individu yang 
berbeda latar belakang 

dengan-nya 

C. Teknis 

10. Analisis 
Bimbingan 

Usaha 

1 Memahami konsep 
dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 
dur Analisis Bimbing 

an Usaha 

1.1 
 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

Mampu menjelaskan 
konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur Analisis Bim 

bingan Usaha; 

 
Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan Analisis 

Bimbingan Usaha; 
  

Mampu memberikan 

informasi kepada masya 
rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai Ana 

lisis Bimbingan Usaha. 

11. Advokasi 

Pengembang 

an Koperasi 

Perkebunan, 
Pertanian, 

Nelayan 

sesuai 
petunjuk 

teknis 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 
dur Advokasi Pengem 

bangan Koperasi Perke 

bunan, Pertanian, 
Nelayan 

1.1 

 

 

 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 

Mampu menjelaskan 

kon sep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur Advokasi Pe 

ngembangan Koperasi 

Perkebunan, Pertanian, 
Nelayan; 

 

Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan Advo 

kasi Pengembangan 
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1.3 

 
 

 

 

Koperasi Perkebunan, 
Pertanian, Nelayan; 

 

Mampu memberikan 

informasi kepada masya 
rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai Advo 

kasi Pengembangan 
Koperasi Perkebunan, 

Pertanian, Nelayan. 

12. Konsultasi 
dan 

Rekomen 

dasi 

Pengembang
an KSP 

sesuai 

pedoman 
kerja/ 

petunjuk 

teknis 

1 Memahami konsep 
dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 

nisme, tatacara pro 

sedur Konsultasi dan 
Rekomendasi Pengem 

bangan KSP 

1.1 
 

 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
1.3 

Mampu menjelaskan 
kon sep dasar, teknik 

metde, peraturan dan 

mekanis me, tata cara 

prosedur Konsultasi dan 
Rekomendasi Pengem 

bangan KSP; 

 
Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan Konsul 
tasi dan Rekomendasi 

Pengembangan KSP;  

 
Mampu memberikan 

informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai Kon 
sultasi dan Rekomen 

dasi Pengem bangan 

KSP. 

13. Konsultasi 

Pengembang

an Usaha 
Koperasi 

sesuai 

petunjuk 

teknis 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 
nisme, tatacara prose 

dur Konsultasi Pengem 

bangan Usaha Kope 

rasi 

1.1 

 

 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

 

Mampu menjelaskan 

kon sep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 

prosedur Konsultasi 

Pengembangan Usaha 

Koperasi; 
 

Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 
an pelaksanaan Konsul 

tasi Pengembangan Usa 

ha Koperasi; 
 

Mampu memberikan 

informasi kepada masya 
rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai Kon 

sultasi Pengembangan 

Usaha Koperasi. 

14. Pengembang 1 Memahami konsep 1.1 Mampu menjelaskan 
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an Kapasitas 
SDM 

Pembina 

Koperasi 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 

dur Pengembangan Ka 

pasitas SDM Pembina 
Koperasi 

 
 

 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

1.3 

konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur Pengembangan 

Kapasitas SDM Pembina 
Koperasi; 

 

Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan Pengem 

bangan Kapasitas SDM 
Pembina Koperasi; 

 

Mampu memberikan 
informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai Pe 

ngembangan Kapasitas 

SDM Pembina Koperasi. 

15. Pelayanan 

Data 
Koperasi 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 

dur Pelayanan Data 
Koperasi 

1.1 

 
 

 

 
 

 

1.2 

 
 

 

 
1.3 

 

 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur Pelayanan 
Data Koperasi; 

 

Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 
an pelaksanaan Pelayan 

an Data Koperasi ; 

 
Mampu memberikan 

informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 
ra tepat mengenai Pe 

layanan Data Koperasi. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

 Uraian 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 ) / D - IV 

2.Bidang Ilmu Ilmu Hukum/Administrasi 

Negara/Sosial/Ekonomi 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. III     
 

2.Teknis - Diklat manajemen 

Pelayanan Publik 
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 - Diklat 
Reinventing 

Government 

 

   

 - Diklat teknis 

Sistem Prosedur 

Kerja 

 

   

 - Diklat teknis 
penyu sunan SOP 

 
   

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Penata Muda (III/a) 

E. Indikator kinerja jabatan Kualitas Bimbingan Usaha Koperasi di 
lingkungan Dinas Koperasi, UKM Prov. 

Kalbar. 
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Nama Jabatan : PENELAAH PENGEMBANGAN USAHA 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan 

Pemerintahan 

:  

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan penelaahan pengembangan 
usaha yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian 

dan penelaahan untuk menyimpulkan dan 

menyusun rekomendasi pengembangan usaha 

kelembagaan koperasi di bidang pemberdayaan 
koperasi Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan 

tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien. 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 
sesuai nilai, norma, 

etika organisasi dalam 

kapasitas pribadi 

1.1 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

 

 
1.3 

Bertingkah laku sesuai 
dengan perkataan; ber 

kata sesuai dengan 

fakta; 
 

Melaksanakan peratur 

an, kode etik organisasi 

dalam lingkungan kerja 
sehari-hari, pada tatar 

an individu/ pribadi;  

 
Tidak menjanjikan/mem 

berikan sesuatu yang 

bertentangan dengan 

aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 

kelompok  kerja 

 

1.1 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 

Berpartisipasi sebagai 

anggota tim yang baik, 

melakukan tugas/bagi 
annya, dan mendukung 

keputusan tim; 

 
Mendengarkan dan 

menghargai masukan 

dari orang lain dan 
memberi kan usulan-

usulan bagi kepentingan 

tim; 
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1.3 
 

 

Mampu menjalin inte 
raksi sosial untuk 

penyelesaian tugas 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 

masi dengan jelas, 
lengkap, pemahaman 

yang sama 

1.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 

Menyampaikan informa 

si (data), pikiran atau 
pendapat dengan jelas, 

singkat dan tepat deng 

an menggunakan cara/ 
media yang sesuai dan  

mengikuti alur yang 

logis; 
 

Memastikan pemaham 

an yang sama atas 

instruksi yang diterima/ 
diberikan; 

 

Mampu melaksanakan 
kegiatan surat menyurat 

sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 

Hasil 

1 Bertanggung jawab 

untuk memenuhi stan 

dar kerja 

 

1.1 

 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
1.3 

 

 
 

 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas dapat 

diandalkan; 

 
Bekerja dengan teliti 

dan hati-hati guna memi 

nimalkan kesalahan de 
ngan mengacu pada 

standar kualitas (SOP); 

 
Bersedia menerima ma 

sukan, mengikuti con 

toh cara bekerja yang 
lebih efektif, efisien di 

ling kungan kerjanya 

5. Pelayanan 

Publik 

1 Menjalankan tugas  

mengikuti standar  
pelayanan. 

 

1.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.2 
 

 

 
1.3 

Mampu mengerjakan 

tugas-tugas dengan me 
ngikuti standar pelayan 

an yang objektif, netral, 

tidak memihak, tidak 
diskriminatif, transpar 

an dan tidak ter 

pengaruh kepentingan 
pribadi / kelompok 

/partai politik; 

 

Melayani kebutuhan, 
permintaan dan keluhan 

pemangku kepentingan; 

 
Menyelesaikan masalah 
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dengan tepat tanpa ber 
sikap membela diri 

dalam kapasitas sebagai 

pelak sana pelayanan 

publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 

lain 

1 Pengembangan diri 

 

1.1 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

Mengidentifikasi kebu 

tuhan pengembangan 

diri dan menyeleksi 
sumber serta metodologi 

pembelajaran yang di 

perlukan; 
 

Menunjukkan usaha 

mandiri untuk mempela 

jari keterampilan atau 
kemampuan baru dari 

berbagai media pembela 

jaran; 
 

Berupaya meningkatkan 

diri dengan belajar dari 
orang-orang lain yang 

berwawasan luas di 

dalam organisasi. 

7. Mengelola 
Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 
dengan arahan 

 

1.1 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
1.3 

 

 

Sadar mengenai peru 
bahan yang terjadi di 

organisasi dan berusaha 

menyesuaikan diri deng 
an perubahan tersebut; 

 

Mengikuti perubahan 
secara terbuka sesuai 

petunjuk/pedoman; 

 
Menyesuaikan cara ker 

ja lama dengan menerap 

kan metode/proses baru 

dengan bimbingan orang 

lain. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 

masi untuk bertindak 
sesuai kewenangan 

 

1.1 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

 

1.3 
 

Mengumpulkan dan 

mempertimbangkan in 
formasi yang dibutuh 

kan dalam mencari 

solusi; 
 

Mengenali situasi/pilih 

an yang tepat untuk 

bertindak sesuai kewe 
nangan; 

 

 Mempertimbangkan ke 
mungkinan solusi yang 
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dapat diterapkan dalam 
pekerjaan rutin berdasar 

kan kebijakan dan 

prosedur yang telah 

ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 

menerima 
kemajemukan 

1.1 

 
 

 

 

1.2 
 

 

 
1.3 

 

Mampu memahami, me 

nerima, peka terhadap 
perbedaan individu / 

kelompok masyarakat; 

 

Terbuka, ingin belajar 
tentang perbedaan/ke 

majemukan masyarakat; 

 
Mampu bekerja bersama 

dengan individu yang 

berbeda latar belakang 

dengan-nya 

C. Teknis 

10. Penelaah 

Pengembang 

an Usaha 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 
dur Penelaah Pe 

ngembangan Usaha 

1.1 

 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
1.3 

 

 
 

 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur Penelaah Pe 

ngembangan Usaha; 

 
Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan Penela 
ah Pengembangan 

Usaha 

 
Mampu memberikan 

informasi kepada masya  

rakat, stakeholder seca 
ra tepat mengenai Pene 

laah Pengembangan 

Usaha 

11. Advokasi 
Pengembang 

an Koperasi 

Perkebunan, 
Pertanian, 

Nelayan 

sesuai 
petunjuk 

teknis 

1 Memahami konsep 
dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 
dur Advokasi Pengem  

bangan Koperasi Perke 

bunan, Pertanian, 
Nelayan 

1.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.2 

 
 

Mampu menjelaskan 
kon sep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur Advokasi Pe 

ngembangan Koperasi 

Perkebunan, Pertanian, 
Nelayan; 

 

Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 
an pelaksanaan Advo 
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1.3 
 

 

 
 

kasi Pengembangan Ko 
perasi Perkebunan, 

Pertanian, Nelayan; 

 

Mampu memberikan 
informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai Advo 
kasi Pengembangan Ko 

perasi Perkebunan, 

Pertanian, Nelayan. 

12. Konsultasi 

dan 

Rekomen 

dasi 
Pengembang

an KSP 

sesuai 
pedoman 

kerja/ 

petunjuk 
teknis 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 
dur Konsultasi dan 

Rekomendasi Pengem 

bangan KSP 

1.1 

 

 

 
 

 

  
 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur Konsultasi dan 

Rekomendasi Pengem 

bangan KSP; 
 

Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 
an pelaksanaan Konsul 

tasi dan Rekomendasi 

Pe ngembangan KSP;  
 

Mampu memberikan 

informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 
ra tepat mengenai Kon 

sultasi dan Rekomen 

dasi Pengem bangan 

KSP. 

13. Konsultasi 

Pengembang
an Usaha 

Koperasi 

sesuai 

petunjuk 
teknis 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 

dur Konsultasi Pengem 

bangan Usaha Kope 
rasi 

1.1 

 
 

 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

1.3 
 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur Konsultasi Pe 

ngembangan Usaha 
Koperasi; 

 

Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan Konsul 

tasi Pengembangan Usa 
ha Koperasi; 

 

Mampu memberikan 
informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai Kon 

sultasi Pengembangan 

Usaha Koperasi. 
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14. Pengembang
an Kapasitas 

SDM 

Pembina 

Koperasi 

1 Memahami konsep 
dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka  

nisme, tatacara prose 

dur Pengembangan Ka 
pasitas SDM Pembina 

Koperasi 

1.1 
 

 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
1.3 

Mampu menjelaskan 
konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur Pengembangan 
Kapasitas SDM Pembina 

Koperasi; 

 
Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan Pengem 
bangan Kapasitas SDM 

Pembina Koperasi; 

 
Mampu memberikan 

informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai Pe 
ngembangan Kapasitas 

SDM Pembina Koperasi. 

15. Pelayanan 
Data 

Koperasi 

1 Memahami konsep 
dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 
dur Pelayanan Data 

Koperasi 

1.1 
 

 

 
 

 

 

1.2 
 

 

 
 

1.3 

 
 

Mampu menjelaskan 
konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur Pelayanan 

Data Koperasi; 

 

Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan Pelayan 

an Data Koperasi ; 
 

Mampu memberikan 

informasi kepada masya 
rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai Pela 

yanan Data Koperasi. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 ) / D - IV 

2.Bidang Ilmu Ilmu Hukum/Administrasi 

Negara/Sosial/Ekonomi 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. III   
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2.Teknis - Diklat manajemen 

Pelayanan Publik 

 
   

 - Diklat 

Reinventing 

Government 

 

 
  

 - Diklat teknis 

Sistem Prosedur 

Kerja 

 

  
 

 - Diklat teknis 

penyu sunan SOP 

 
 

  

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Penata Muda (III/a) 

E. Indikator kinerja jabatan Kualitas Pelayanan Pengembangan 

Koperasi di lingkungan Dinas Koperasi, 

UKM Prov. Kalbar. 
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Nama Jabatan : Pengelola Keuangan 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan : Pengelolaan Keuangan 

 
 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan 
laporan di bidang keuangan yang meliputi 

menyusun, mengendalikan dan mengkoordinasikan 

serta memeriksa dan mengevaluasi administrasi 

keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan 

lancar 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 

sesuai nilai, norma, 
etika organisasi da 

lam kapasitas pribadi 

1.1 

 
 

 

 
1.2 

 

 

 
 

 

1.3 

Bertingkah laku sesuai 

dengan perkataan; ber 
kata sesuai dengan 

fakta; 

 
Melaksanakan peratur 

an, kode etik organisasi 

dalam lingkungan kerja 

sehari-hari, pada tataran 
individu/pribadi;  

 

Tidak menjanjikan/mem 
berikan sesuatu yang 

bertentangan dengan 

aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 

kelompok  kerja 

 

1.1 

 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

Berpartisipasi sebagai 

anggota tim yang baik, 

melakukan tugas/bagian 

nya, dan mendukung 
keputusan tim; 

 

Mendengarkan dan meng 
hargai masukan dari 

orang lain dan memberi 

kan usulan-usulan bagi 
kepentingan tim; 
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1.3 
 

 

Mampu menjalin inte 
raksi sosial untuk penye 

lesaian tugas 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 

masi dengan jelas, 
lengkap, pemahaman 

yang sama 

1.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

1.3 

 
 

 

Menyampaikan informasi 

(data), pikiran atau 
pendapat dengan jelas, 

singkat dan tepat dengan 

menggunakan cara / 
media yang sesuai dan  

mengikuti alur yang 

logis; 
 

Memastikan pemahaman 

yang sama atas instruksi 

yang diterima/diberikan; 
 

Mampu melaksanakan 

kegiatan surat menyurat 
sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 
Hasil 

1 Bertanggung jawab 
untuk memenuhi 

standar kerja 

 

1.1 
 

 

 

1.2 
 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 
 

Menyelesaikan tugas 
dengan tuntas dapat 

diandalkan; 

 

Bekerja dengan teliti dan 
hati-hati guna memini 

malkan kesalahan deng 

an mengacu pada stan 
dar kualitas (SOP); 

 

Bersedia menerima ma 
sukan, mengikuti contoh 

cara bekerja yang lebih 

efektif, efisien di ling 

kungan kerjanya 

5. Pelayanan 

Publik 

1 Menjalankan tugas  

mengikuti standar  

pelayanan. 
 

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

1.3 

 
 

Mampu mengerjakan 

tugas-tugas dengan me  

ngikuti standar pelayan 
an yang objektif, netral, 

tidak memihak, tidak 

diskriminatif, transparan 
dan tidak terpengaruh 

kepen tingan pribadi / 

kelompok /partai politik; 
 

Melayani kebutuhan, 

permintaan dan keluhan 

pemangku kepentingan; 
 

Menyelesaikan masalah 

dengan tepat tanpa ber 
sikap membela diri 
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dalam kapasitas sebagai 
pelak sana pelayanan 

publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 
lain 

1 Pengembangan diri 

 

1.1 

 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 
 

Mengidentifikasi kebu 

tuhan pengembangan 
diri dan menyeleksi 

sumber serta metodologi 

pembelajaran yang di 
perlukan; 

 

Menunjukkan usaha 
mandiri untuk mempela 

jari keterampilan atau 

kemampuan baru dari 

berbagai media pembela 
jaran; 

 

Berupaya meningkatkan 
diri dengan belajar dari 

orang-orang lain yang 

berwawasan luas di 

dalam organisasi. 

7. Mengelola 

Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 

dengan arahan 

 

1.1 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

1.3 

 
 

Sadar mengenai perubah 

an yang terjadi di 

organisasi dan berusaha 
menyesuaikan diri deng 

an perubahan tersebut; 

 
Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 

petunjuk/pedoman; 
 

Menyesuaikan cara kerja 

lama dengan menerap 
kan metode/proses baru 

dengan bimbingan orang 

lain. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

1 Mengumpulkan infor  
masi untuk bertin  

dak sesuai kewe 

nangan 
 

1.1 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 

1.3 
 

 

 
 

Mengumpulkan dan 
mem pertimbangkan in 

formasi yang dibutuhkan 

dalam mencari solusi; 
 

Mengenali situasi/pilih 

an yang tepat untuk 
bertindak sesuai kewe 

nangan; 

 

 Mempertimbangkan ke 
mungkinan solusi yang 

dapat diterapkan dalam 

pekerjaan rutin berdasar 
kan kebijakan dan 
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prosedur yang telah 

ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 

menerima 
kemajemukan 

1.1 

 
 

 

 
1.2 

 

 

 
1.3 

 

Mampu memahami, me 

nerima, peka terhadap 
perbedaan individu / 

kelompok masyarakat; 

 
Terbuka, ingin belajar 

tentang perbedaan / ke 

majemukan masyarakat; 

 
Mampu bekerja bersama 

dengan individu yang 

berbeda latar belakang 

dengan-nya 

C. Teknis 

10. Pengelolaan 

Keuangan 

1 Memahami Konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan  meka 

nisme, tata cara, 

prosedur rencana 
dan kebijakan penge 

lolaan keuangan dae 

rah  

1.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Memahami azas umum 

pengelolaan keuangan 
daerah, pemegang keku 

asaan pengelolaan ke 

uangan daerah, struktur 
APBD, penyusunan ran 

cangan APBD, penetapan 

APBD, pelaksanaan 
APBD, perubahan APBD, 

pengelolaan kas, penata 

usahaan keuangan dae 
rah, akuntansi keuangan 

daerah, pertanggung 

jawaban pelaksanaan 

APBD, pembinaan dan 
Pengawasan pengelo laan 

keuangan daerah, kerug 

ian daerah, pengelolaan 
keuangan Badan Layan 

an Umum Daerah; 

 
Memahami tahap penyu 

sunan rancangan APBD, 

penetapan APBD, pelak 
sanaan APBD, perubah 

an APBD, pengelolaan 

kas, penatausahaan ke 

uangan daerah, akun 
tansi keuangan daerah, 

pertanggungjawaban pe 

laksanaan APBD, pembi 
naan dan Pengawas an 

pengelolaan keuangan 
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1.3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.4 
 

 

 

 

daerah; 
 

Mampu memahami keter 

kaitan antara perencana 

an dan kebijakan pelaksa 
naan APBD dalam 

pengelolaan keuangan 

daerah dan memberikan 
informasi secara tepat 

terkait pengelolaan ke 

uangan daerah kepada 
masyarakat; 

 

Mampu menyiapkan ad 
ministrasi pendukung/ 

bukti belanja langsung/ 

tidak langsung sesuai 

dengan kode rekening 

barang/jasa. 

11. Sistem Akutansi 

Pemerintahan 

1 Memahami konsep 

dasar, peraturan, 
prosedur, kebijakan 

sistem akuntansi pe 

merintah daerah. 
 

1.1 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 

1.3 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Mampu memahami dan 

menjelaskan berbagai pe 
raturan terkait sistem 

akuntansi pemerintah, 

konsep dasar akuntasi, 
berbasis akrual, berbasis 

kas, standar akuntansi 

pemerintahan, standar 

akuntasi pemerintahan 
berbasis akrual, kebijak 

an akuntansi, kebijakan 

akuntansi pemerintah 
daerah, Sistem Akuntan 

si Pemerintah Daerah;  

 
Mampu memahami, men 

jelaskan dan menggam 

barkan ruang lingkup 
kebijakan akuntasi peme 

rintahan daerah;  

 

Mampu menjelaskan enti 
tas pelaporan penyusun 

an laporan keuangan, 

dan entitas akuntansi 
penyusunan laporan 

keuangan,  dan prosedur 

penyusunan laporan, 
prosedur akuntansi pe 

nerimaan, prosedur 

akuntansi pengeluaran, 
aset tetap/barang dan 

selain kas dalam sistem 

akuntansi pemerintah 
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1.4 

 

 
 

 

 
1.5 

 

 
 

daerah;  
 

Mampu menjelaskan dan 

menggambarkan sistem 

akuntansi pemerintah 
daerah dan sistem akun 

tansi SKPD/PPKD; 

 
Mampu melakukan pe 

ngumpulan dan pencatat 

an data keuangan ber 

sifat sederhana. 

12. Laporan 

Keuangan 

1 Memahami konsep, 

peraturan, prinsip 

tata cara penyusun 
an dan penulisan 

laporan keuangan 

yang baik dan benar  
 

1.1 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

2.4 

 

 
 

 

2.5 
 

 

 
 

2.6 

Mampu memahami dan 

menjelaskan konsep, 

peraturan, prinsip-prin 
sip penyusunan dan 

penyajian pelaporan 

keuangan;  
 

Mampu memahami dan 

menjelaskan jenis-jenis 
laporan keuangan beru  

pa laporan realisasi ang 

garan, laporan operasi 
onal, laporan perubahan 

ekuitas, neraca catatan 

atas laporan keuangan; 

dan serta keterkaitan 
antara berbagai jenis 

laporan dengan penge 

lolaan keuangan; 
 

Mampu menjelaskan dan 

menggambarkan isi lapor 
an keuangan sesuai 

dengan sistem akuntansi 

pemerintah; 
 

Mampu menjelaskan tata 

cara/tahapan / prosedur 

penyusunan laporan ke 
uangan; 

 

Mampu melakukan pe 
ngumpulan bahan dan 

data untuk penyusunan 

laporan keuangan. 
 

Mampu mencatat ber 

bagai transaksi ke dalam 
jurnal  sesuai dengan 

prosedur akuntansi. 
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III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya terhadap 

jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang D.III 

2.Bidang 

Ilmu 

Akuntansi/Manajemen Keuangan 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. II   
   

2.Teknis - Diklat Akuntansi 

dan Pelaporan 

Keuangan 

 
   

 - Diklat 
Penatausahaan 

Keuangan 

Daerah 

 

  
 

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Pengatur (II/c) 

E. Indikator kinerja jabatan Kualitas Pengelolaan Keuangan di lingkungan 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Kalbar.  
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Nama Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA 

KECIL 

Kelompok Jabatan : Administrator 

Urusan Pemerintahan :  

 

JABATAN ADMINISTRATOR 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan 
Usaha   Kecil dalam menyiapkan bahan dan 

merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan 

peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil, 

pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha 
kecil serta bertanggung jawab memimpin seluruh 

kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang 

pemberdayaan usaha kecil berdasarkan peraturan 
yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi dapat 

terlaksana secara efektif dan efisien 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 3 Mampu memastikan, 

menanamkan keya 
kinan bersama agar 

anggota yang dipim 

pin bertindak sesuai 

nilai, norma, dan 
etika organisasi, da 

lam lingkup formal 

3.1 

 
 

 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.3 

Memastikan anggota 

yang dipimpin bertin 
dak sesuai dengan 

nilai, norma, dan 

etika organisasi dalam 

segala situasi dan 
kondisi; 

 

Mampu untuk mem 
beri apresiasi dan 

teguran bagi anggota 

yang dipimpin agar 
bertindak selaras 

dengan nilai, norma, 

dan etika organisasi 
dalam segala situasi 

dan kondisi; 

 

Melakukan monitoring 
dan evaluasi terhadap 

penerapan sikap inte 

gritas di dalam unit 

kerja yang dipimpin. 

2. Kerjasama 3 Efektif membangun 

tim kerja untuk 

3.1 

 
Melihat kekuatan / 

kelemahan anggota 
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peningkatan kinerja 

organisasi 

 
 

 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

3.3 

 
 

 

 
 

tim, membentuk tim 
yang tepat, mengan 

tisipasi kemungkinan 

hambatan, dan menca 

ri solusi yang Optimal;  

 

Mengupayakan dan 

mengutamakan pe 

ngambilan keputusan 
berda sarkan usulan-

usulan anggota tim/ 

kelompok, bernego 

siasi secara efektif 
untuk upaya menyele 

saikan pekerjaan yang 

menjadi target kinerja 
kelompok dan / atau 

unit kerja; 

 

Membangun aliansi 
dengan para pemang 

ku kepentingan dalam 

rangka mendukung pe 
nyelesaian target kerja 

kelompok. 

3. Komunikasi 3 Berkomunikasi seca 

ra asertif, terampil 
berkomunikasi lisan/ 

tertulis untuk menya 

mpaikan informasi 
yang sensitif / rumit/ 

kompleks 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 

 
3.3 

 

 
 

 

 
 

 

 

Menyampaikan suatu 

informasi yang 
sensitif/ rumit dengan 

cara penyampaian dan 

kondisi yang tepat, 
sehingga dapat dipaha 

mi dan diterima oleh 

pihak lain; 

 

Menyederhanakan to 
pik yang rumit dan 

sensitif sehingga lebih 

mudah dipahami dan 
diterima orang lain; 

 

Membuat laporan ta 

hunan / periodik/ 

naskah/dokumen/pro 
posal yang kompleks; 

Mem buat surat resmi 

yang sistematis dan 
tidak menimbulkan 

pemahaman yang ber 

beda; membuat propo 
sal yang rinci dan 

lengkap; 
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4. Orientasi pada 

Hasil 

3 Menetapkan target 
kerja yang menan 

tang bagi unit kerja, 

memberi apresiasi 

dan teguran untuk 

men dorong kinerja 

3.1 
 

 

 

 
3.2 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 
 

Menetapkan target ki 
nerja unit yang lebih 

tinggi dari target yang 

ditetapkan organisasi; 

 
Memberikan apresiasi 

dan teguran untuk 

mendorong pencapai 
an hasil unit kerjanya; 

 

Mengembangkan meto 
de kerja yang lebih 

efektif dan efisien 

untuk mencapai tar 

get kerja unitnya. 

5. Pelayanan 

Publik 
3 Mampu memanfaat 

kan kekuatan kelom 

pok serta memper 
baiki standar pelayan 

an publik di lingkup 

unit kerja 

3.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

3.3 

 
 

 

 

Memahami, mendes 

kripsikan pengaruh 

dan hubungan / 
kekuatan kelompok 

yang sedang berjalan 

di organisasi (aliansi 
atau persaingan), dan 

dampaknya terhadap 

unit kerja untuk men 
jalankan tugas peme 

rintahan secara profe 

sional dan netral, 

tidak memihak; 
 

Menggunakan kete 

rampilan dan pema 
haman lintas organi 

sasi 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 pemang 
ku kepentingan  / ma 

syarakat serta meng 
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antisipasi kebutuhan 
mereka saat menjalan 

kan tugas pelayanan 

publik di unit kerja 

nya. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 

lain 

3 Memberikan umpan 

balik, membimbing 

3.1 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.3 

 

 

 

 

Memberikan tugas-

tugas yang menan 

tang pada bawahan 
sebagai media belajar 

untuk mengembang 

kan kemampuannya; 
 

Mengamati bawahan 

dalam mengerjakan tu 

gasnya dan memberi 
kan umpan balik yang 

objektif dan jujur; me 

lakukan diskusi deng 
an bawahan untuk 

memberikan bimbing 

an dan umpan balik 
yang berguna bagi 

bawahan; 

 
Mendorong kepercaya 

an diri bawahan; mem 

berikan kepercayaan 

penuh pada bawahan 
untuk mengerjakan tu 

gas dengan caranya 

sendiri; memberi ke 
sempatan dan mem 

bantu bawahan mene 

mukan peluang untuk 

berkembang. 

7. Mengelola 

Perubahan 

3 Membantu orang lain 

mengikuti perubahan, 

mengantisipasi peru 

bahan secara tepat 

3.1 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 
3.3 

 

 
 

 

Membantu orang lain 

dalam melakukan 

perubahan; 
 

Menyesuaikan priori 

tas kerja secara ber 
ulang-ulang jika di 

perlukan; 

 
Mengantisipasi peru 

bahan yang dibutuh 

kan oleh unit kerjanya 
secara tepat. Memberi 

kan solusi efektif ter 

hadap masalah yang 

ditimbulkan oleh ada 
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nya perubahan. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

3 Membandingkan ber 
bagai alternatif, me 

nyeimbangkan risiko 

keber hasilan dalam 

imple mentasi 

3.1 
 

 

 
3.2 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

3.3 

 
 

 

Membandingkan ber 
bagai alternatif tindak 

an dan implikasinya, 

 
Memilih alternatif 

solusi yang terbaik, 

membuat keputusan 
operasional mengacu 

pada alternatif solusi 

terbaik yang didasar 
kan pada analisis data 

yang sistematis, sek 

sama, mengikuti prin 

sip kehati-hatian; 
 

Menyeimbangkan anta 

ra kemungkinan risiko 
dan keberhasilan da 

lam implementasinya. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 3 Mempromosikan, me 

ngembangkan sikap 
toleransi dan persatu 

an 

3.1 

 
 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.3 

 
 

 

 

Mempromosikan sikap 

menghargai perbeda 
an diantara orang-

orang yang mendo 

rong toleransi dan 
keterbukaan; 

 

Melakukan pemetaan 
sosial dimasyarakat se 

hingga dapat membe 

rikan respon yang 

sesuai dengan budaya 
yang berlaku. Mengi 

dentifikasi potensi ke 

salah-pahaman yang 
diakibatkan ada nya 

keragaman budaya 

yang ada; 
 

Menjadi mediator un 

tuk menyelesaikan 
konflik atau mengu 

rangi dampak negatif 

dari konflik atau po 

tensi konflik 

C. Teknis 

10. Pengajuan 

Bantuan 

3 Mampu menyelengga 

rakan membimbing 

3.1 

 

Mampu mendesain/me 

rancang instrumen iden 
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Pemerintah 
bagi 

Wirausaha 

Pemula 

pelaksanaan pengaju  
an bantuan pemerin 

tah bagi wirausaha 

pemula 

 
 

 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
3.3 

 

 
 

 

tifikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 

data untuk pengajuan 

bantuan pemerintah 

bagi wirausaha 
pemula; 

 

Mampu mensosialisasi 
kan penerapan kepatuh 

an koperasi dan mem 

berikan bimbingan, choa 
cing dan mentoring kepa 

da pegawai dilingkungan 

nya dalam melaksana 
kan pengajuan bantu 

an pemerintah bagi 

wirausaha pemula; 

 
Mampu memecahkan ma 

salah teknis operasional 

yang timbul dan meng 
ambil keputusan dalam 

pelaksanaan pengaju 

an bantuan pemerin 
tah bagi wirausaha 

pemula. 

11. Pelayanan 

Data UMKM 

3 Mampu menyeleng 

garakan, membim 
bing pelaksanaan 

Pelayanan Data 

UMKM 

3.1 

 
 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 
 

Mampu mendesain/me 

rancang instrumen 
identifikasi, pengumpul 

an, pengolahan, penyaji 

an Pelayanan Data 
UMKM; 

 

Mampu mensosialisasi 
kan Penilaian Usaha 

Simpan Pinjam Koperasi 

dan memberikan bim 
bingan, choacing mento 

ring kepada pegawai 

dilingkungannya dalam 

melaksanakan Pela 
yanan Data UMKM 

 

Mampu memecahkan 
ma salah teknis operasi 

onal yang timbul dan me 

ngambil keputusan da 
lam pelaksanaan Pela 

yanan Data UMKM 

12. Pelayanan 

konsultasi 
PLUT 

3 Mampu menyelenggara 

kan membimbing pelak 
sanaan Pelayanan 

3.1 

 
 

Mampu mendesain/me 

rancang instrumen iden 
tifikasi, pengumpulan, 
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konsultasi PLUT  
 

 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.3 

pengolahan, penyajian 
Pelayanan konsulta 

si PLUT; 

 

Mampu mensosialisasi 
kan Penerapan Sanksi 

dan memberikan bim 

bingan, choacing men 
toring kepada pegawai di 

lingkungannya dalam 

melaksanakan Pelayan 
an konsultasi PLUT 

 

Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 

nal yang timbul dan 

mengambil keputusan 

dalam pelaksanaan Pe 
layanan konsultasi 

PLUT. 

13. Pelayanan 
Keikutsertaan 

Promosi 

Produk  UKM 

3 Mampu menyeleng 
garakan membim 

bing pelaksanaan 

Pelayanan Keikut 
sertaan Promosi 

Produk  UKM 

3.1 
 

 

 
 

 

 

 
3.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen iden 

tifikasi, pengumpulan, 

pengolahan, penyajian 
pelayanan keikut 

sertaan Promosi 

Produk  UKM; 

 
Mampu mensosialisasi 

kan Pengaduan Indikasi 

Pelanggaran Koperasi 
dan memberikan bim 

bingan, choacing men 

toring kepada pegawai 
dilingkungannya dalam 

melaksanakan Pelayan 

an Keikutsertaan 
Promosi Produk  

UKM; 

 

Mampu memecahkan 
masalah teknis opera 

sional yang timbul dan 

mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan Pe 

layanan Keikutser 

taan Promosi Pro 

duk  UKM. 

14. Konsultasi 

UKM 

3 Mampu menyelenggara 

kan membimbing pelak 

sanaan Konsultasi 
UKM 

3.1 

 

 
 

Mampu mendesain/me 

rancang instrumen 

identifikasi, pengumpul 
an, pengolahan, penyaji 
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3.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.3 

 

 
 

an Konsultasi UKM; 
 

Mampu mensosialisasi 

kan Konsultasi UKM 

dan memberikan bim 
bingan, choacing mento 

ring kepada pegawai di 

lingkungannya dalam 
melaksanakan Konsul 

tasi UKM; 

 
Mampu memecahkan 

masalah teknis operasi 

onal yang timbul dan 
mengambil keputusan 

dalam pelaksanaan Kon 

sultasi UKM. 

15. Pelayanan 
Pengembangan 

Produk Skala 

Mikro, Kecil dan 
Menengah 

3 Mampu menyelenggara 
kan dan membimbing 

pelaksanaan Pengem 

bangan Produk Skala 
Mikro, Kecil dan 

Menengah 

3.1 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.3 

 

 
 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen 

identifikasi, pengumpul 

an, pengolahan, penyaji 
an data Pengembangan 

Produk Skala Mikro, 

Kecil dan Menengah; 
 

Mampu mensosialisasi 

kan Pelayanan Pengem 

bangan Produk Skala 
Mikro, Kecil dan Mene 

ngah dan memberikan 

bimbingan, choacing 
mentoring kepada pega 

wai di lingkungannya 

dalam melaksanakan 
pelayanan Pengembang 

an Produk Skala Mikro, 

Kecil dan Menengah; 
 

Mampu memecahkan 

masalah teknis operasi 

onal yang timbul dan 
mengambil keputusan 

dalam Pengembangan 

Produk Skala Mikro, 

Kecil dan Menengah 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 

terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 
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A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 )/ D - IV 

2.Bidang Ilmu Ilmu Pemerintahan/Administrasi Negara/Ilmu 

Sosial /Imu Ekonomi 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan 

Kepemimpinan 

Administrator 
  
  

 

2.Teknis - Diklat Sistem In 

formasi Strategis 

    

 - Diklat Perencana 
an dan Pengem 

bangan UMKM 

    

 - Diklat Manajemen 

SDM 

    

 - Diklat Teknis 

Legal drafting 
    

 - Diklat Manajemen 

Pelayanan Publik 

    

 - Diklat Inovasi 

Daerah 
    

3.Fungsional Diklat Fungsional 
Pengawas Koperasi 

Ahli Madya 

    

C. Pengalaman kerja Memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas 

paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan 
Fungsional setingkat dengan jabatam pengawas 

sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan 

diduduki. 

D. Pangkat Penata Tingkat I  (III/d) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Pelayanan Data UKM Di 

lingkungan Dinas Koperasi, UKM 

Provinsi Kalbar; 

- Kualitas Pelayanan Konsultasi PLUT 

lingkungan Dinas Koperasi, UKM 

Provinsi Kalbar; 

- Kualitas Pelayanan Promosi UKM 

lingkungan Dinas Koperasi, UKM 

Provinsi Kalbar. 
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Nama Jabatan : JF. Analis Kebijakan Ahli Muda 

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintahan :  

 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melaksanakan jabatan fungsional tertentu meliputi kajian 
dan analisis kebijakan yang mempunyai ruang lingkup 
tugas dan tanggung jawab  dan wewenang untk 
melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam 
lingkungan instansi pusat dan daerah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku agar tugas terlaksana secara 
efektif dan efesien. 

II. STAND 

AR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 3 Mampu memastikan, 
menanamkan keyakin 
an bersama agar 
anggota yang dipimpin 
bertindak sesuai nilai, 
norma, dan etika 
organisasi, dalam 
lingkup formal 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Memastikan anggota 
yang dipimpin bertin 
dak sesuai dengan 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 
 

Mampu untuk memberi 
apresiasi dan tegur an 
bagi anggota yang 
dipimpin agar bertin 
dak selaras dengan 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 
 

Melakukan monitoring 
dan evaluasi terhadap 
penerapan sikap inte 
gritas di dalam unit 
kerja yang dipimpin. 

2. Kerjasama 3 Efektif membangun tim 
kerja untuk peningkatan 
kinerja organisasi 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 

Melihat kekuatan/kele  
mahan anggota tim, 
membentuk tim yang 
tepat, mengantisipasi 
kemungkinan 
hambatan, dan menca 
ri solusi yang Optimal;  

 

Mengupayakan dan me 
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3.3 
 
 
 
 

3 

ngutamakan pengam 
bilan keputusan berda 
sarkan usulan-usulan 
anggota tim/ kelompok, 
bernegosiasi secara 
efektif untuk upaya 
menyelesaikan peker 
jaan yang menjadi 
target kinerja kelompok 
dan / atau unit kerja; 

 
Membangun aliansi 
dengan para pemang 
ku kepentingan dalam 
rangka mendukung pe 
nyelesaian target kerja 
kelompok. 

3. Komunikasi 3 Berkomunikasi secara 
asertif, terampil berko 
munikasi lisan/tertulis 
untuk menyampaikan 
informasi yang sensitif/ 
rumit/kompleks 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menyampaikan suatu 
informasi yang sensitif/ 
rumit dengan cara 
penyampaian dan kon 
disi yang tepat, sehing 
ga dapat dipahami dan 
diterima oleh pihak lain; 

 
Menyederhanakan to 
pik yang rumit dan 
sensitif sehingga lebih 
mudah dipahami dan 
diterima orang lain; 

 
Membuat laporan ta 
hunan/periodik/naskah/ 
dokumen / proposal 
yang kompleks; Mem 
buat surat resmi yang 
sistematis dan tidak 
menimbulkan pema 
haman yang berbeda; 
membuat proposal 
yang rinci dan lengkap; 

4. Orientasi pada 
Hasil 

3 Menetapkan target ker 
ja yang menantang bagi 
unit kerja, mem beri 
apresiasi dan teguran 
untuk men dorong 
kinerja 

3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
3.3 
 

Menetapkan target ki 
nerja unit yang lebih 
tinggi dari target yang 
ditetapkan organisasi; 
 
Memberikan apresiasi 
dan teguran untuk 
mendorong pencapai 
an hasil unit kerjanya; 
 
Mengembangkan meto 
de kerja yang lebih 
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efektif dan efisien 
untuk mencapai target 
kerja unitnya. 

5. Pelayanan Publik 3 Mampu memanfaatkan 
kekuatan kelompok ser 
ta memperbaiki standar 
pelayanan publik di 
lingkup unit kerja 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

Memahami, mendes 
kripsikan pengaruh dan 
hubungan/kekuatan ke 
lompok yang sedang 
berjalan di organisasi 
(aliansi atau persaing 
an), dan dampaknya 
terhadap unit kerja un 
tuk menjalankan tugas 
pemerintahan secara 
profesional dan netral, 
tidak memihak; 
 
Menggunakan keteram 
pilan dan pema haman 
lintas organi sasi untuk 
secara efektif mem 
fasilitasi kebutuhan 
kelompok yang lebih 
besar dengan cara-
cara yang mengikuti 
standar objektif, trans 
paran, profesional, se 
hingga tidak merugi 
kan para pihak di 
lingkup pelayanan 
publik unit kerjanya; 
 
Mengimplementasikan 
cara-cara yang efektif 
untuk memantau dan 
mengevaluasi masalah 
yang dihadapi pemang 
ku kepentingan/ masya 
rakat serta menganti 
sipasi kebutuhan me 
reka saat menjalan kan 
tugas pelayanan publik 
di unit kerjanya. 

6. Pengembangan 
diri dan orang lain 

3 Memberikan umpan 
balik, membimbing 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 

Memberikan tugas-
tugas yang menan tang 
pada bawahan sebagai 
media belajar untuk 
mengembangkan ke 
mampuannya; 
 
Mengamati bawahan 
dalam mengerjakan tu 
gasnya dan memberi 
kan umpan balik yang 
objektif dan jujur; me 
lakukan diskusi dengan 
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3.3 
 
 
 

 

bawahan untuk mem 
berikan bimbingan dan 
umpan balik yang ber 
guna bagi bawahan; 
 
Mendorong kepercaya 
an diri bawahan; mem 
berikan kepercayaan 
penuh pada bawahan 
untuk mengerjakan tu 
gas dengan caranya 
sendiri; memberi ke 
sempatan dan mem 
bantu bawahan mene 
mukan peluang untuk 
berkembang. 

7. Mengelola 
Perubahan 

3 Membantu orang lain 
mengikuti perubahan, 
mengantisipasi peru 
bahan secara tepat 

3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

Membantu orang lain 
dalam melakukan 
perubahan; 
 
Menyesuaikan prioritas 
kerja secara berulang-
ulang jika diperlukan; 
 
Mengantisipasi peru 
bahan yang dibutuhkan 
oleh unit kerjanya seca 
ra tepat. Memberikan 
solusi efektif terhadap 
masalah yang ditimbul 
kan oleh adanya 
perubahan. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

3 Membandingkan ber 
bagai alternatif, menye 
imbangkan risiko keber 
hasilan dalam imple 
mentasi 

3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 

 

Membandingkan ber 
bagai alternatif tindak 
an dan implikasinya, 
 
Memilih alternatif solusi 
yang terbaik, membuat 
keputusan operasional 
mengacu pada alter 
natif solusi terbaik yang 
didasarkan pada ana 
lisis data yang sistema 
tis, seksama, mengikuti 
prin sip kehati-hatian; 
 
Menyeimbangkan anta 
ra kemungkinan risiko 
dan keberhasilan da 
lam implementasinya. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 3 Mempromosikan, me 
ngembangkan sikap 

3.1 
 

Mempromosikan sikap 
menghargai perbedaan 
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toleransi dan persatuan  
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 

diantara orang-orang 
yang mendorong tole 
ransi dan keterbukaan; 
 
Melakukan pemetaan 
sosial dimasyarakat se 
hingga dapat membe 
rikan respon yang sesu 
ai dengan budaya yang 
berlaku.  
Mengidentifikasi poten 
si kesalah-pahaman 
yang diakibatkan ada 
nya keragaman budaya 
yang ada; 
 
Menjadi mediator untuk 
menyelesaikan konflik 
atau mengurangi dam 
pak negatif dari konflik 
atau potensi konflik 

C. Teknis 

10. Riset dan Analisis 
Kebijakan 

3 Mampu mengkoordinas 
ikan menyelenggarakan 
bimbingan pelaksanaan di 
instansinya 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
data dan informasi untuk 
pengambilan keputusan 
dalam lingkup unit kerja; 
 
Mampu Menganalisis 
Data dan Informasi 
Gender dan Anak dan 
memberikan bimbingan, 
choaching mentoring 
kepada pegawai diling 
kungannya dalam melak 
sanakan hasil analisis 
Data dan informasi; 
 
Mampu memanfaatkan 
system Data dan 
informasi untuk menyele 
saikan masalah teknis 
operasional yang timbul 
dan mengambil keputus 
an dalam pelaksanaan 
system Data dan 
Informasi Riset dan 
Analisis Kebijakan. 

11. Rekomendasi 
kebijakan 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelak 
sanaan rekomendasi 
kebijakan 

3.1 
 
 
 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
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3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 

 

rekomendasi kebijakan; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan  (substansi) dan 
memberikan bimbingan, 
choaching, mentoring 
kepada pegawai di ling 
kungannya dalam melak 
sanakan rekomendasi 
kebijakan; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan reko 
mendasi kebijakan. 

12. Komunikasi, 
koordinasi 
advokasi, 
konsultasi dan 
negosiasi 
kebijakan. 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelaksa 
naan komunikasi advo 
kasi, konsultasi dan 
negosiasi kebijakan   

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
bentuk layanan yang 
diberikan dan informasi 
untuk pengambilan ke 
putusan dalam lingkup 
unit kerja; 
 
Mampu mensosialisasi 
kan  komunikasi advoke 
si, konsultasi dan nego 
siasi kebijakan  dan mem 
berikan bimbingan, choa 
ching mentoring kepada 
pegawai dilingkungannya 
dalam melaksanakan  
komunikasi advokasi, 
konsultasi dan negosiasi 
kebijakan; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan   
komunikasi advokasi, 
konsultasi dan negosiasi 
kebijakan.   

13. Publikasi hasil 
kajian kebijakan 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelaksa 
naan publikasi hasil kajian 
kebijakan. 

3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian 
publikasi hasil kajian 
kebijakan; 
 
Mampu mensosialisasi 
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3.2 
 
 
 
 
 
 

kan  (substansi) dan 
memberikan bimbingan, 
choaching mentoring 
kepada pegawai di ling 
kungannya dalam melak 
sanakan publikasi hasil 
kajian kebijakan; 
 
Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 
publikasi hasil kajian 
kebijakan. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya terhadap 
jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 )/ D - IV 

2.Bidang Ilmu 
Semua bidang ilmu/bidang kepakaran 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar CPNS 
Gol. III 

     

2.Teknis - Bintek terkait kajian 
kebijakan 

   
 

 - Bintek terkait analis 

kebijakan. 
    

 - Bintek  terkait karya 
tulis kedinasan 

   
 

 - Bintek terkait karya 
tulis ilmiah  

    

3.Fungsional 
Diklat Fungsional 
Analis Kebijakan Ahli 
Muda 

   

C. Pengalaman kerja Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas bidang 
JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun. 

D. Pangkat Penata Tingkat I  (III/d) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Analisa Penerpan Kebijakan di 
lingkungan Dinas Koperasi, UKM Prov. 
Kalbar. 
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Nama Jabatan : JF. Pengawas Koperasi Ahli Muda 

Kelompok Jabatan : Fungsional 

Urusan Pemerintahan : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 

 

JABATAN FUNGSIONAL 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi melalui 
penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, 
pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan 
usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi pada 

lingkungan instansi pusat dan instansi daerah 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 3 Mampu memastikan, 

menanamkan keyakin 
an bersama agar 
anggota yang dipimpin 

bertindak sesuai nilai, 
norma, dan etika 
organisasi, dalam 

lingkup formal 

3.1 

 
 
 

 
 
 

3.2 
 
 

 
 
 

 
 
 

3.3 

Memastikan anggota 

yang dipimpin bertin 
dak sesuai dengan 
nilai, norma, dan etika 

organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 
 

Mampu untuk memberi 
apresiasi dan tegur an 
bagi anggota yang 

dipimpin agar bertin 
dak selaras dengan 
nilai, norma, dan etika 

organisasi dalam sega 
la situasi dan kondisi; 
 

Melakukan monitoring 
dan evaluasi terhadap 
penerapan sikap inte 

gritas di dalam unit 
kerja yang dipimpin. 

2. Kerjasama 3 Efektif membangun tim 

kerja untuk peningkatan 

kinerja organisasi 

3.1 

 
 
 

 
 
 

 
3.2 
 

 
 
 

Melihat kekuatan/kele  

mahan anggota tim, 
membentuk tim yang 
tepat, mengantisipasi 

kemungkinan 
hambatan, dan menca 
ri solusi yang Optimal;  

 

Mengupayakan dan me 
ngutamakan pengam 
bilan keputusan berda 

sarkan usulan-usulan 
anggota tim/ kelompok, 
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3.3 
 
 

 
 

3 

bernegosiasi secara 

efektif untuk upaya 
menyelesaikan peker 
jaan yang menjadi 

target kinerja kelompok 
dan / atau unit kerja; 

 

Membangun aliansi 
dengan para pemang 
ku kepentingan dalam 

rangka mendukung pe 
nyelesaian target kerja 
kelompok. 

3. Komunikasi 3 Berkomunikasi secara 
asertif, terampil berko 
munikasi lisan/tertulis 

untuk menyampaikan 
informasi yang sensitif/ 

rumit/kompleks 

3.1 
 
 

 
 
 

 
 
 

3.2 
 
 

 
 
 

3.3 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Menyampaikan suatu 
informasi yang sensitif/ 
rumit dengan cara 
penyampaian dan kon 

disi yang tepat, sehing 
ga dapat dipahami dan 
diterima oleh pihak lain; 

 
Menyederhanakan to 
pik yang rumit dan 

sensitif sehingga lebih 
mudah dipahami dan 
diterima orang lain; 

 
Membuat laporan ta 
hunan/periodik/naskah/ 

dokumen / proposal 
yang kompleks; Mem 
buat surat resmi yang 

sistematis dan tidak 
menimbulkan pema 
haman yang berbeda; 

membuat proposal 
yang rinci dan lengkap; 

4. Orientasi pada 

Hasil 
3 Menetapkan target ker 

ja yang menantang bagi 
unit kerja, mem beri 

apresiasi dan teguran 
untuk men dorong 

kinerja 

3.1 
 
 

 
 
3.2 

 
 
 

 
3.3 
 

 
 
 

Menetapkan target ki 
nerja unit yang lebih 
tinggi dari target yang 

ditetapkan organisasi; 
 
Memberikan apresiasi 

dan teguran untuk 
mendorong pencapai 
an hasil unit kerjanya; 

 
Mengembangkan meto 
de kerja yang lebih 

efektif dan efisien 
untuk mencapai target 
kerja unitnya. 
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5. Pelayanan Publik 3 Mampu memanfaatkan 

kekuatan kelompok ser 
ta memperbaiki standar 
pelayanan publik di 

lingkup unit kerja 

3.1 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3.2 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3.3 
 
 

 
 

Memahami, mendes 

kripsikan pengaruh dan 
hubungan/kekuatan ke 
lompok yang sedang 

berjalan di organisasi 
(aliansi atau persaing 
an), dan dampaknya 

terhadap unit kerja un 
tuk menjalankan tugas 
pemerintahan secara 

profesional dan netral, 
tidak memihak; 
 

Menggunakan keteram 
pilan dan pema haman 
lintas organi sasi untuk 

secara efektif mem 
fasilitasi kebutuhan 
kelompok yang lebih 

besar dengan cara-
cara yang mengikuti 
standar objektif, trans 

paran, profesional, se 
hingga tidak merugi 
kan para pihak di 

lingkup pelayanan 
publik unit kerjanya; 
 

Mengimplementasikan 
cara-cara yang efektif 
untuk memantau dan 

mengevaluasi masalah 
yang dihadapi pemang 
ku kepentingan/ masya 

rakat serta menganti 
sipasi kebutuhan me 
reka saat menjalan kan 

tugas pelayanan publik 
di unit kerjanya. 

6. Pengembangan 

diri dan orang lain 

3 Memberikan umpan 

balik, membimbing 

3.1 

 
 
 

 
 
 

3.2 
 
 

 
 
 

 
 
 

Memberikan tugas-

tugas yang menan tang 
pada bawahan sebagai 
media belajar untuk 

mengembangkan ke 
mampuannya; 
 

Mengamati bawahan 
dalam mengerjakan tu 
gasnya dan memberi 

kan umpan balik yang 
objektif dan jujur; me 
lakukan diskusi dengan 

bawahan untuk mem 
berikan bimbingan dan 
umpan balik yang ber 
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3.3 
 

 
 

 

guna bagi bawahan; 

 
Mendorong kepercaya 
an diri bawahan; mem 

berikan kepercayaan 
penuh pada bawahan 
untuk mengerjakan tu 

gas dengan caranya 
sendiri; memberi ke 
sempatan dan mem 

bantu bawahan mene 
mukan peluang untuk 
berkembang. 

7. Mengelola 

Perubahan 
3 Membantu orang lain 

mengikuti perubahan, 
mengantisipasi peru 

bahan secara tepat 

3.1 
 
 

 
3.2 
 

 
 
3.3 

 
 
 

 

Membantu orang lain 
dalam melakukan 
perubahan; 

 
Menyesuaikan prioritas 
kerja secara berulang-

ulang jika diperlukan; 
 
Mengantisipasi peru 

bahan yang dibutuhkan 
oleh unit kerjanya seca 
ra tepat. Memberikan 

solusi efektif terhadap 
masalah yang ditimbul 
kan oleh adanya 

perubahan. 

8. Pengambilan 

Keputusan 
3 Membandingkan ber 

bagai alternatif, menye 

imbangkan risiko keber 
hasilan dalam imple 

mentasi 

3.1 
 

 
 
3.2 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3.3 
 
 

 

Membandingkan ber 
bagai alternatif tindak 

an dan implikasinya, 
 
Memilih alternatif solusi 

yang terbaik, membuat 
keputusan operasional 
mengacu pada alter 

natif solusi terbaik yang 
didasarkan pada ana 
lisis data yang sistema 

tis, seksama, mengikuti 
prin sip kehati-hatian; 
 

Menyeimbangkan anta 
ra kemungkinan risiko 
dan keberhasilan da 

lam implementasinya. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 3 Mempromosikan, me 

ngembangkan sikap 

toleransi dan persatuan 

3.1 

 
 
 

 

Mempromosikan sikap 

menghargai perbedaan 
diantara orang-orang 
yang mendorong tole 

ransi dan keterbukaan; 
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3.2 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3.3 
 
 

 
 

 

Melakukan pemetaan 
sosial dimasyarakat se 
hingga dapat membe 

rikan respon yang sesu 
ai dengan budaya yang 
berlaku.  

Mengidentifikasi poten 
si kesalah-pahaman 
yang diakibatkan ada 

nya keragaman budaya 
yang ada; 
 

Menjadi mediator untuk 
menyelesaikan konflik 
atau mengurangi dam 

pak negatif dari konflik 
atau potensi konflik 

C. Teknis 

10. Penerapan  
Kepatuhan 
Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelak 
sanaan penerapan 

kepatuhan koperasi 

3.1 
 
 

 
 
 

 
3.2 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
3.3 

 
 
 

 

Mampu mendesain/ me 
rancang instrumen iden 
tifikasi, pengumpulan, 

pengumpulan, pengolah 
an, penyajian penerapan 
kepatuhan koperasi; 

 
Mampu mensosialisasi 
kan penerapan kepatuh 

an koperasi dan memberi 
kan bimbingan, choacing 
mentoring kepada pega 

wai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 
penerapan kepatuhan 

koperasi; 
 
Mampu memecahkan 

masalah teknis operasi 
onal yang timbul dan 
mengambil keputusan 

dalam pelaksanaan 
penerapan Kepatuhan 
Koperasi. 

11. Penilaian 
Usaha 
Simpan 

Pinjam 
Koperasi 

3 Mampu menyelengga 
rakan membimbing  
pelaksanaan Penilai 

an usaha simpan 
pinjam koperasi 

3.1 
 
 

 
 
 

 
3.2 
 

 
 

Mampu mendesain/ 
merancang instrumen 
identifikasi, pengumpul 

an, pengolahan, penyaji 
an data penilaian usaha 
simpan pinjam koperasi; 

 
Mampu mensosialisasi 
kan penilaian usaha 

simpan pinjam koperasi 
dan memberikan bimbing 
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3.3 
 
 

 
 

an, choacing dan 

mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 

penilaian usaha simpan 
pinjam koperasi; 
 

Mampu memecahkan 
masalah teknis operasi 
onal yang timbul dan 

mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan peni 
laian usaha simpan 

pinjam koperasi. 

12. Penerapan 
Sanksi 

3 Mampu menyelenggara  
kan membimbing pelaksa 

naan Penerapan sanksi 

3.1 
 

 
 
 

 
 
3.2 

 
 
 

 
 
 

 
 
3.3 

Mampu mendesain/ me 
rancang instrumen 

identifikasi, pengumpul 
an,  pengolahan dan pe 
nyajian data penerapan 

sanksi; 
 
Mampu mensosialisasi 

kan penerapan sanksi 
dan memberikan bimbing 
an, choacing dan 

mentoring kepada 
pegawai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 

penerapan sanksi;  
 
Mampu memecahkan 

masalah teknis operasi 
onal yang timbul dan 
mengambil keputusan 

dalam pelaksanaan pene 
rapan sanksi. 

13. Pengaduan 

Indikasi 
Pelanggaran 
Koperasi 

3 Mampu menyelengga 

rakan membimbing 
pelaksanaan penga 
duan indikasi pelang 

garan koperasi. 

3.1 

 
 
 

 
 
 

3.2 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
3.2 

Mampu mendesain/me 

rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, pe 
ngolahan, penyajian 

pengaduan indikasi p 
 
elanggaran Koperasi; 

 
Mampu mensosialisasi 
kan pengaduan indikasi 

pelanggaran koperasi 
dan memberikan bim 
bingan, choacing dan 

mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 
dalam melaksanakan 

pengaduan indikasi 
pelanggaran koperasi; 
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Mampu memecahkan 

masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 
mengambil keputusan 

dalam pelaksanaan 
pengaduan indikasi 
pelanggaran koperasi. 

14. Pengawasan 
Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelak 
sanaan pengawasan 

koperasi 

3.1 
 
 

 
 
 

3.2 
 
 

 
 
 

 
 
 

3.3 
 
 

 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, pe 

ngolahan, penyajian data 
pengawasan  koperasi; 
 

Mampu mensosialisasi 
kan Pengawasan kopera 
si dan memberikan 

bimbingan, choacing dan 
mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 

dalam melaksanakan 
pengawasan koperasi; 
 

Mampu memecahkan ma 
salah teknis operasional 
yang timbul dan 

mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 
pengawasan koperasi. 

15. Pemeriksaan 
Koperasi 

3 Mampu menyelenggara 
kan membimbing pelaksa 
naan pemeriksaan 

Koperasi 

3.1 
 
 

 
 
 

3.2 
 
 

 
 
 

 
 
 

3.3 
 
 

 

Mampu mendesain/me 
rancang instrumen identi 
fikasi, pengumpulan, pe 

ngolahan, penyajian data 
pemeriksaan koperasi; 
 

Mampu mensosialisasi 
kan pemeriksaan kopera 
si dan memberikan 

bimbingan, choacing dan    
mentoring kepada pega 
wai di lingkungannya 

dalam melaksanakan 
pemeriksaan koperasi; 
  

Mampu memecahkan 
masalah teknis operasio 
nal yang timbul dan 

mengambil keputusan 
dalam pelaksanaan 
pemeriksaan koperasi; 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya terhadap 

jabatan 

Mutlak Penting Perlu 
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A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 )/ D - IV 

2.Bidang Ilmu 
Ilmu Pemerintahan/Administrasi Negara/Ilmu 

Sosial/Imu Ekonomi/Ilmu Hukum 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar CPNS 
Gol. III 

     

2.Teknis - Diklat Teknis 
Reinventing 

Goverment 

    

 - Diklat Teknis 

Manajemen Koperasi 
    

 - Diklat Manajemen 
SDM 

    

 - Diklat Teknis Legal 
drafting 

    

 - Diklat Manajemen 
Pelayanan Publik 

    

 - Diklat Inovasi Daerah     

3.Fungsional 
Diklat Fungsional 

Pengawas Koperasi 
Ahli Madya 

    

C. Pengalaman kerja Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas bidang 
JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun. 

D. Pangkat Penata Tingkat I  (III/d) 

E. Indikator kinerja jabatan - Kualitas Penerapan Kepatuhan Koperasi di 
lingkungan Dinas Koperasi, UKM Prov. 
Kalbar; 

- Kualitas Penilaian Usaha Simpan Pinjam 
Koperasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM 
Prov. Kalbar; 

- Kualitas Penerapan Sanksi di lingkungan 
Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar; 

- Kualitas Pengawasan Koperasi di lingkungan 

Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar; 
- Kualitas Pemeriksaan Koperasi di lingkungan 

Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar. 
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Nama Jabatan : ANALISIS BIMBINGAN USAHA 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan :  

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan analisis dalam rangka 

penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang 

bimbingan usaha bidang pemberdayaan koperasi 
Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar berdasarkan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan 
tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 

sesuai nilai, norma, 

etika organisasi dalam 
kapasitas pribadi 

1.1 

 

 
 
 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

Bertingkah laku sesuai 

dengan perkataan; ber 

kata sesuai dengan 
fakta; 
 

Melaksanakan peratur 

an, kode etik organisasi 
dalam lingkungan kerja 

sehari-hari, pada tatar 

an individu/ pribadi;  
 

Tidakmenjanjikan /mem 

berikan sesuatu yang 
bertentangan dengan 
aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 

kelompok  kerja 

 

1.1 

 

 

 
 
 

1.2 
 

 

 
 

 

 

1.3 
 

 

Berpartisipasi sebagai 

anggota tim yang baik, 

melakukan tugas/bagi 

annya, dan mendukung 
keputusan tim; 
 

Mendengarkan dan 
menghargai masukan 

dari orang lain dan 

memberikan usulan-
usulan bagi kepentingan 

tim; 
 

Mampu menjalin inte 
raksi sosial untuk 
penyelesaian tugas. 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 

masi dengan jelas, 

lengkap, pemahaman 

1.1 

 

 

Menyampaikan informa 

si (data), pikiran atau 

pendapat dengan jelas, 
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yang sama  
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 
 

3.3 
 

 

 

singkat dan tepat 
dengan menggunakan 

cara/media yang sesuai 

dan  mengikuti alur 

yang logis; 
 

Memastikan pemaham 

an yang sama atas 
instruksi yang diterima/ 

diberikan; 
 

Mampu melaksanakan 
kegiatan surat menyurat 

sesuai tata naskah 
organisasi. 

4. Orientasi pada 

Hasil 

1 Bertanggung jawab 

untuk memenuhi stan 
dar kerja 

 

1.1 

 
 
 

1.2 

 
 

 

 
 
 

1.3 
 

 

 

 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas dapat 
diandalkan; 
 

Bekerja dengan teliti 

dan hati-hati guna 
meminimalkan kesalah 

an dengan mengacu 

pada standar kualitas 
(SOP); 
 

Bersedia menerima ma 
sukan, mengikuti con 

toh cara bekerja yang 

lebih efektif, efisien di 
ling kungan kerjanya. 

5. Pelayanan 

Publik 

1 Menjalankan tugas  

mengikuti standar  pe 
layanan. 

 

1.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

1.2 
 

 
 

1.3 

 

 
 

 

Mampu mengerjakan 

tugas-tugas dengan 
mengikuti standar pela 

yanan yang objektif, 

netral, tidak memihak, 
tidak diskriminatif, 

transparan dan tidak 

terpengaruh kepenting 
an pribadi / kelompok 

/partai politik; 
 

Melayani kebutuhan, 
permintaan dan keluhan 

pemangku kepentingan; 
 

Menyelesaikan masalah 

dengan tepat tanpa ber 

sikap membela diri 
dalam kapasitas sebagai 

pelak sana pelayanan 
publik. 

6. Pengembangan 1 Pengembangan diri 1.1 Mengidentifikasi kebu 
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diri dan orang 
lain 

  
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 
 

1.3 

 
 

 

 

tuhan pengembangan 
diri dan menyeleksi 

sumber serta metodologi 

pembelajaran yang di 

perlukan; 
 

Menunjukkan usaha 

mandiri untuk mempela 
jari keterampilan atau 

kemampuan baru dari 

berbagai media pembela 
jaran; 
 

Berupaya meningkatkan 

diri dengan belajar dari 
orang-orang lain yang 

berwawasan luas di 
dalam organisasi. 

7. Mengelola 

Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 

dengan arahan 
 

1.1 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

1.3 

 

 

Sadar mengenai peru 

bahan yang terjadi di 
organisasi dan berusaha 

menyesuaikan diri deng 

an perubahan tersebut; 
 

Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 

petunjuk/pedoman; 
 

Menyesuaikan cara ker 

ja lama dengan menerap 

kan metode/proses baru 
dengan bimbingan orang 
lain. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 

masi untuk bertindak 

sesuai kewenangan 
 

1.1 

 

 
 

 
 

1.2 

 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

Mengumpulkan dan 

mempertimbangkan in 

formasi yang dibutuh 
kan dalam mencari 

solusi; 
 

Mengenali situasi/pilih 

an yang tepat untuk 

bertindak sesuai kewe 

nangan; 
 

 Mempertimbangkan ke 

mungkinan solusi yang 
dapat diterapkan dalam 

pekerjaan rutin berdasar 

kan kebijakan dan 
prosedur yang telah 
ditentukan. 

B. Sosial Kultural 
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9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 
menerima 

kemajemukan 

1.1 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

1.3 

 

Mampu memahami, me 
nerima, peka terhadap 

perbedaan individu  / 

kelompok masyarakat; 
 

Terbuka, ingin belajar 

tentang perbedaan/ ke 

majemukan masyarakat; 
 

Mampu bekerja bersama 

dengan individu yang 

berbeda latar belakang 

dengan-nya 

C. Teknis 

10. Analisis 

Bimbingan 
Usaha 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 

dur Analisis Bimbing 
an Usaha 

1.1 

 
 

 

 
 
 

1.2 
 

 

 
 

1.3 

 

 
 

 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur Analisis Bim 
bingan Usaha; 
 

Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan Analisis 

Bimbingan Usaha; 
  
Mampu memberikan 

informasi kepada masya  

rakat, stakeholder seca 
ra tepat mengenai Ana 

lisis Bimbingan Usaha. 

11. Pelayanan 

Keikutsertaan 
Dalam 

Pameran/ 

Promosi Produk 
UKM 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 

dur pelayanan keikut 
sertaan dalam pame 

ran / promosi produk 

UKM 

1.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

 

 
 

1.3 

 

 
 

 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur pelayanan ke 
ikutsertaan Dalam pame 

ran / Promosi Produk 

UKM; 
 

Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan pelayan 
an keikutsertaan dalam 

pameran/promosi pro 

duk UKM; 
 

Mampu memberikan 

informasi kepada masya  

rakat, stakeholder seca 
ra tepat mengenai pela 

yanan ke ikutsertaan 
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dalam pameran/promosi 

produk UKM. 

12. Pelayanan 

Konsultasi PLUT 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka  
nisme, tatacara prose 

dur pelayanan konsul 

tasi PLUT 

1.1 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 
 

1.3 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 

prosedur pelayanan kon 

sultasi PLUT; 
 

Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan pelayan 
an konsultasi PLUT; 
 

Mampu memberikan 
informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai pela 
yanan konsultasi PLUT. 

13. Konsultasi 
Usaha Kecil 

dan 

Menengah 

1 Memahami konsep 
dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 

dur konsultasi UKM 

1.1 
 

 

 

 
 
 

1.2 
 

 

 
 

1.3 

 

Mampu menjelaskan 
konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur Konsultasi 
UKM; 
 

Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan Konsul 

tasi UKM; 
 

Mampu memberikan 

informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 
ra tepat mengenai Kon 
sultasi UKM. 

14. Pengajuan 

Bantuan 

Pemerintah Bagi 
Wirausaha 

Pemula 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 
nisme, tatacara prose 

dur Pengajuan Bantu 

an Pemerintah Bagi 

Wirausaha Pemula 

1.1 

 

 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 

prosedur pengajuan 

bantuan Pemerintah 

bagi Wirausaha Pemula; 
 

Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 
an pelaksanaan pengaju 

an bantuan Pemerintah 

bagi Wirausaha Pemula; 
 

Mampu memberikan 

informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 
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ra tepat mengenai penga 
juan bantuan pemerin 

tah bagi wirausaha 
pemula. 

15. Pelayanan 

Data UMKM 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 
nisme, tatacara prose 

dur pelayanan data 

UMKM 

1.1 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 

1.3 
 

 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 

prosedur Pelayanan Da 

ta UMKM; 
 

Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 
an pelaksanaan Pela 

yanan Data UMKM; 
 

Mampu memberikan 
informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai pela 

yanan Data UMKM. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya 
terhadap jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 ) / D - IV 

2.Bidang Ilmu Ilmu Hukum/Administrasi 
Negara/Sosial/Ekonomi 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 
CPNS Gol. III      

2.Teknis - Diklat manajemen 
Pelayanan Publik 

 
   

 - Diklat Reinven 
ting Government 

 
   

 - Diklat Perencana 

an dan Pengem 
bangan UMKM 

 

   

 - Diklat teknis pe 
nyusunan SOP 

 
   

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Penata Muda (III/a) 

E. Indikator kinerja jabatan Kualitas Bimbingan Usaha Kecil dan 

Menengah di lingkungan Dinas Koperasi, 
UKM Prov. Kalbar. 
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Nama Jabatan : PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN 
PRODUK SKALA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan :  

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan penyusunan bahan rencana di bidang 
pengembangan produk skala mikro, kecil, dan menengah 
yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data   
berdasarkan peraturan perundang-undangan agar 
pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien. 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak sesuai 
nilai, norma, etika orga 
nisasi dalam kapasitas 
pribadi 

1.1 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
1.3 

Bertingkah laku sesuai 
dengan perkataan; ber 
kata sesuai dengan fakta; 
 
Melaksanakan peraturan, 
kode etik organisasi dalam 
lingkungan kerja sehari-
hari, pada tataran individu/ 
pribadi;  
 
Tidak menjanjikan/mem 
berikan sesuatu yang 
bertentangan dengan 
aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 
kelompok  kerja 
 

1.1 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
1.3 
 
 

Berpartisipasi sebagai 
anggota tim yang baik, 
melakukan tugas/bagian 
nya, dan mendukung 
keputusan tim; 
 
Mendengarkan dan meng 
hargai masukan dari 
orang lain dan memberi 
kan usulan-usulan bagi 
kepentingan tim; 
 
Mampu menjalin interaksi 
sosial untuk penyelesaian 
tugas 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan informa si 1.1 Menyampaikan infor masi 
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dengan jelas, lengkap, 
pemahaman yang sama 

 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
3.3 
 
 
 

(data), pikiran atau penda 
pat deng an jelas, singkat 
dan tepat dengan menggu 
nakan cara/media yang 
sesuai dan  mengikuti alur 
yang logis; 

 
Memastikan pemahaman 
yang sama atas instruksi 
yang diterima/diberikan; 
 
Mampu melaksanakan 
kegiatan surat menyurat 
sesuai tata naskah 
organisasi. 

4. Orientasi pada 
Hasil 

1 Bertanggung jawab untuk 
memenuhi standar kerja 
 

1.1 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
1.3 
 
 
 
 

Menyelesaikan tugas 
dengan tuntas dapat 
diandalkan; 
 
Bekerja dengan teliti dan 
hati-hati guna meminimal 
kan kesalahan dengan 
mengacu pada standar 
kualitas (SOP); 
 
Bersedia menerima ma 
sukan, mengikuti contoh 
cara bekerja yang lebih 
efektif, efisien di ling 
kungan kerjanya 

5. Pelayanan Publik 1 Menjalankan tugas  
mengikuti standar  
pelayanan. 
 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
1.3 
 
 
 
 

Mampu mengerjakan 
tugas-tugas dengan mengi 
kuti standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak diskri 
minatif, transparan dan 
tidak terpengaruh kepen 
tingan pribadi / kelompok 
/partai politik; 
 
Melayani kebutuhan, per 
mintaan dan keluhan 
pemangku kepentingan; 
 
Menyelesaikan masalah 
dengan tepat tanpa ber 
sikap membela diri dalam 
kapasitas sebagai pelak 
sana pelayanan publik. 

6. Pengembangan 
diri dan orang lain 

1 Pengembangan diri 
 

1.1 
 
 

Mengidentifikasi kebutuh 
an pengembangan diri dan 
menyeleksi sumber serta 
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1.2 
 
 
 
 
 
1.3 
 
 
 

 

metodologi pembela jaran 
yang diperlukan; 
 
Menunjukkan usaha man 
diri untuk mempela jari 
keterampilan atau kemam 
puan baru dari berbagai 
media pembela jaran; 
 
Berupaya meningkatkan 
diri dengan belajar dari 
orang-orang lain yang 
berwawasan luas di dalam 
organisasi. 

7. Mengelola 
Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 
dengan arahan 
 

1.1 
 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 

1.3 
 
 

Sadar mengenai perubah 
an yang terjadi di 
organisasi dan berusaha 
menyesuaikan diri deng 
an perubahan tersebut; 
 

Mengikuti perubahan 
secara terbuka sesuai 
petunjuk/pedoman; 
 

Menyesuaikan cara kerja 
lama dengan menerap kan 
metode/proses baru 
dengan bimbingan orang 
lain. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

1 Mengumpulkan informasi 
untuk bertindak sesuai 
kewenangan 
 

1.1 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 

1.3 
 
 
 

 

Mengumpulkan dan mem 
pertimbangkan informasi 
yang dibutuhkan dalam 
mencari solusi; 
 

Mengenali situasi/pilihan 
yang tepat untuk bertin 
dak sesuai kewenangan; 
 

 Mempertimbangkan ke 
mungkinan solusi yang 
dapat diterapkan dalam 
pekerjaan rutin berdasar 
kan kebijakan dan 
prosedur yang telah 
ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 
menerima kemajemukan 

1.1 
 
 
 
 

1.2 
 

Mampu memahami, me 
nerima, peka terhadap 
perbedaan individu/ kelom 
pok masyarakat; 
 

Terbuka, ingin belajar 
tentang perbedaan/ kema 
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1.3 
 

jemukan masyarakat; 
 

Mampu bekerja bersama 
dengan individu yang 
berbeda latar belakang 
dengan-nya 

C. Teknis 

10. Pelayanan 
Pengembangan 
Produk Skala 
Mikro, Kecil dan 
Menengah 

1 Memahami konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan mekanisme, tatacara 
prosedur Pengembangan 
Produk Skala Mikro, Kecil 
dan Menengah 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
 
1.3 
 
 
 
 

Mampu menjelaskan kon 
sep dasar, teknik metode, 
peraturan dan mekanis 
me, tata cara prosedur 
Pengembangan Produk 
Skala Mikro, Kecil dan 
Menengah; 
 
Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan Pengem 
bangan Produk Skala 
Mikro, Kecil dan 
Menengah; 
 
Mampu memberikan infor 
masi kepada masyarakat, 
stakeholder secara tepat 
mengenai pelayanan 
Pengembangan Produk 
Skala Mikro, Kecil dan 
Menengah. 

11. Pelayanan 
Keikutsertaan 
Dalam Pameran/ 
Promosi Produk 
UKM 

1 Memahami konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan mekanisme, tatacara 
prosedur pelayanan ke 
ikutsertaan dalam pame 
ran/ promosi produk UKM 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
1.3 
 
 
 
 

Mampu menjelaskan kon 
sep dasar, teknik metode, 
peraturan dan mekanis 
me, tata cara prosedur 
Pelayanan Keikutsertaan 
Dalam Pameran/ Promosi 
Produk UKM; 
 
Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan pelayanan 
keikutsertaan dalam pame 
ran/promosi produk UKM; 
 
Mampu memberikan infor 
masi kepada masyarakat, 
stakeholder secara tepat 
mengenai pelayanan ke 
ikutsertaan dalam pame 
ran/promosi produk UKM. 

12. Pelayanan 
Konsultasi PLUT 

1 Memahami konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan mekanis me, tatacara 

1.1 
 
 

Mampu menjelaskan kon 
sep dasar, teknik metode, 
peraturan dan mekanis 
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prosedur pelayanan 
konsultasi PLUT 

 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
1.3 

me, tata cara prosedur 
pelayanan konsultasi 
PLUT; 
 
Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan pelayanan 
konsultasi PLUT; 
 
Mampu memberikan infor 
masi kepada masyarakat, 
stakeholder secara tepat 
mengenai pelayanan 
konsultasi PLUT. 

13. Konsultasi 
Usaha Kecil 
dan 
Menengah 

1 Memahami konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan mekanisme, tatacara 
prosedur konsultasi UKM 

1.1 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
1.3 
 

Mampu menjelaskan kon 
sep dasar, teknik metode, 
peraturan dan mekanis 
me, tata cara prosedur 
Konsultasi UKM; 
 
Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan Konsultasi 
UKM; 
 
Mampu memberikan infor 
masi kepada masyarakat, 
stakeholder secara tepat 
mengenai Konsultasi 
UKM. 

14. Pengajuan 
Bantuan 
Pemerintah Bagi 
Wirausaha 
Pemula 

1 Memahami konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan mekanisme, tatacara 
prosedur Pengajuan 
Bantuan Pemerintah Bagi 
Wirausaha Pemula 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
1.3 

Mampu menjelaskan kon 
sep dasar, teknik metode, 
peraturan dan mekanis 
me, tata cara prosedur 
pengajuan bantuan Peme 
rintah bagi Wirausaha 
Pemula; 
 
Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan pengajuan 
bantuan Pemerintah bagi 
Wirausaha Pemula; 
 
Mampu memberikan infor 
masi kepada masyarakat, 
stakeholder secara tepat 
mengenai pengajuan ban 
tuan Pemerintah bagi 
Wirausaha Pemula. 
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15. Pelayanan 
Data UMKM 

1 Memahami konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan mekanisme, tatacara 
prosedur pelayanan data 
UMKM 

1.1 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
1.3 
 
 

Mampu menjelaskan kon 
sep dasar, teknik metode, 
peraturan dan mekanis 
me, tata cara prosedur 
Pelayanan Data UMKM; 
 
Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan Pelayanan 
Data UMKM; 
 
Mampu memberikan infor 
masi kepada masyarakat, 
stakeholder secara tepat 
mengenai Pelayanan Data 
UMKM. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 
Tingkat pentingnya terhadap 

jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 ) / D - IV 

2.Bidang Ilmu Ilmu Hukum/Administrasi Negara/Sosial/Ekonomi 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar CPNS 
Gol. III     

 

2.Teknis - Diklat manajemen 
Pelayanan Publik 

 
   

 - Diklat Reinventing 
Government 

 
   

 - Diklat Perencanaan 
dan Pengembangan 
UMKM 

 

   

 - Diklat teknis penyu 
sunan SOP 

 
   

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Penata Muda (III/a) 

E. Indikator kinerja jabatan Kualitas Pelayanan Pengembangan Produk 
Skala Mikiro, Kecil dan Menengah di lingkungan 
Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar. 
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Nama Jabatan : PRNRLAAH PENGEMBANGAN USAHA 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan :  

 
 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan penelaahan pengembangan 
usaha yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, 

pengecekan dan pengolahan data dalam rangka  

penelaahan pengembangan usaha di bidang 

pemberdayaan usaha kecil berdasarkan peraturan 
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan 

fungsi berjalan efektif dan efisien. 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 

sesuai nilai, norma, 
etika orga nisasi dalam 

kapasitas pribadi 

1.1 

 
 

 

 
1.2 

 

 

 
 

 

1.3 

Bertingkah laku sesuai 

dengan perkataan; ber 
kata sesuai dengan 

fakta; 

 
Melaksanakan peratur 

an, kode etik organisasi 

dalam lingkungan kerja 

sehari-hari, pada tatar 
an individu/ pribadi;  

 

Tidakmenjanjikan /mem 
berikan sesuatu yang 

bertentangan dengan 

aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 

kelompok  kerja 

 

1.1 

 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

 
1.3 

Berpartisipasi sebagai 

anggota tim yang baik, 

melakukan tugas/bagi 

annya, dan mendukung 
keputusan tim; 

 

Mendengarkan dan 
menghargai masukan 

dari orang lain dan 

memberikan usulan-
usulan bagi kepentingan 

tim; 

 
Mampu menjalin inte 
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raksi sosial untuk 

penyelesaian tugas 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 

masi dengan jelas, 

lengkap, pemahaman 
yang sama 

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 

 
 

3.3 

 
 

 

Menyampaikan infor 

masi (data), pikiran atau 

pendapat deng an jelas, 
singkat dan tepat deng 

an menggunakan cara/ 

media yang sesuai dan  
mengikuti alur yang 

logis; 

 
Memastikan pemaham 

an yang sama atas 

instruksi yang diterima/ 

diberikan; 
 

Mampu melaksanakan 

kegiatan surat menyurat 
sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 
Hasil 

1 Bertanggung jawab 
untuk memenuhi stan 

dar kerja 

 

1.1 
 

 

 

1.2 
 

 

 
 

 

 
1.3 

 

 
 

 

Menyelesaikan tugas 
dengan tuntas dapat 

diandalkan; 

 

Bekerja dengan teliti 
dan hati-hati guna 

meminimalkan kesalah 

an dengan mengacu 
pada standar kualitas 

(SOP); 

 
Bersedia menerima ma 

sukan, mengikuti con 

toh cara bekerja yang 
lebih efektif, efisien di 

ling kungan kerjanya 

5. Pelayanan 

Publik 

1 Menjalankan tugas  

mengikuti standar  
pelayanan. 

 

1.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.2 
 

 

 
1.3 

Mampu mengerjakan 

tugas-tugas dengan 
mengikuti standar pela 

yanan yang objektif, 

netral, tidak memihak, 
tidak diskriminatif, 

transparan dan tidak 

terpengaruh kepenting 
an pribadi / kelompok 

/partai politik; 

 

Melayani kebutuhan, 
permintaan dan keluhan 

pemangku kepentingan; 

 
Menyelesaikan masalah 
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dengan tepat tanpa ber 
sikap membela diri 

dalam kapasitas sebagai 

pelak sana pelayanan 

publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 

lain 

1 Pengembangan diri 

 

1.1 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

Mengidentifikasi kebu 

tuhan pengembangan 

diri dan menyeleksi 
sumber serta metodologi 

pembelajaran yang di 

perlukan; 
 

Menunjukkan usaha 

mandiri untuk mempela 

jari keterampilan atau 
kemampuan baru dari 

berbagai media pembela 

jaran; 
 

Berupaya meningkatkan 

diri dengan belajar dari 
orang-orang lain yang 

berwawasan luas di 

dalam organisasi. 

7. Mengelola 
Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 
dengan arahan 

 

1.1 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
1.3 

 

 

Sadar mengenai peru 
bahan yang terjadi di 

organisasi dan berusaha 

menyesuaikan diri deng 
an perubahan tersebut; 

 

Mengikuti perubahan 
secara terbuka sesuai 

petunjuk/pedoman; 

 
Menyesuaikan cara ker 

ja lama dengan menerap 

kan metode/proses baru 

dengan bimbingan orang 

lain. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 

masi untuk bertindak 
sesuai kewenangan 

 

1.1 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

 

1.3 
 

Mengumpulkan dan 

mempertimbangkan in 
formasi yang dibutuh 

kan dalam mencari 

solusi; 
 

Mengenali situasi/pilih  

an yang tepat untuk 

bertindak sesuai kewe 
nangan; 

 

 Mempertimbangkan ke 
mungkinan solusi yang 
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dapat diterapkan dalam 
pekerjaan rutin berdasar 

kan kebijakan dan 

prosedur yang telah 

ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 

menerima 
kemajemukan 

1.1 

 
 

 

 

1.2 
 

 

 
1.3 

 

Mampu memahami, me 

nerima, peka terhadap 
perbedaan individu / 

kelompok masyarakat; 

 

Terbuka, ingin belajar 
tentang perbedaan/ ke 

majemukan masyarakat; 

 
Mampu bekerja bersama 

dengan individu yang 

berbeda latar belakang 

dengan-nya 

C. Teknis 

10. Penelaah 

Pengembangan 

Usaha 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 
dur Penelaah Pengem 

bangan Usaha 

1.1 

 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

1.3 
 

 

 
 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur Analisis Bim 

bingan Usaha; 

 
Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan Analisis 
Bimbingan Usaha; 

  

Mampu memberikan 
informasi kepada mas 

yarakat, stakeholder 

secara tepat mengenai 
Analisis Bimbingan 

Usaha. 

11. Pelayanan 

Keikutsertaan 
Dalam 

Pameran/ 

Promosi Produk 
UKM 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 

dur pelayanan keikut 
sertaan dalam pame 

ran / promosi produk 

UKM 

1.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur pelayanan ke 
ikutsertaan dalam pame 

ran / promosi Produk 

UKM; 
 

Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan pelayan 
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1.3 
 

 

 
 

an keikutsertaan dalam 
pameran/promosi pro 

duk UKM; 

 

Mampu memberikan 
informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai pela 
yanan keikutsertaan 

dalam pameran/promosi 

produk UKM. 

12. Pelayanan 

Konsultasi PLUT 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 
dur pelayanan konsul 

tasi PLUT 

1.1 

 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

1.3 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur pelayanan kon 

sultasi PLUT; 

 
Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan pelayan 
an konsultasi PLUT; 

 

Mampu memberikan 
informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai pela 

yanan konsultasi PLUT. 

13. Konsultasi 

Usaha Kecil 

dan 
Menengah 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka 
nisme, tatacara prose 

dur konsultasi UKM 

1.1 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 

 
 

 

1.3 
 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 

prosedur Konsultasi 

UKM; 
 

Mampu menjelaskan 

langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan Konsul 
tasi UKM; 

 

Mampu memberikan 
informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca  

ra tepat mengenai Kon 

sultasi UKM. 

14. Pengajuan 

Bantuan 

Pemerintah Bagi 
Wirausaha 

Pemula 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan meka  
nisme, tatacara prose 

dur pengajuan bantu 

an pemerintah bagi 
Wirausaha Pemula 

1.1 

 

 
 

 

 
 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 

metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 

prosedur pengajuan ban 

tuan pemerintah bagi 
Wirausaha Pemula; 
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1.2 
 

 

 

 
 

1.3 

Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan pengaju   

an bantuan pemerintah 

bagi Wirausaha Pemula; 
 

Mampu memberikan 

informasi kepada masya 
rakat, stakeholder seca 

ra tepat mengenai penga 

juan bantuan pemerin 
tah bagi Wirausaha 

Pemula. 

15. Pelayanan 

Data UMKM 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan meka 

nisme, tatacara prose 

dur pelayanan data 
UMKM 

1.1 

 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

1.3 

 

 

Mampu menjelaskan 

konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara 

prosedur Pelayanan 
Data UMKM; 

 

Mampu menjelaskan 
langkah-langkah tahap 

an pelaksanaan Pelayan 

an Data UMKM; 
 

Mampu memberikan 

informasi kepada masya 

rakat, stakeholder seca 
ra tepat mengenai Pela 

yanan Data UMKM. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian 

Tingkat pentingnya terhadap 

jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang Strata Satu ( S1 ) / D - IV 

2.Bidang 

Ilmu 

Ilmu Hukum/Administrasi 

Negara/Sosial/Ekonomi 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. III   
   

2.Teknis - Diklat 

manajemen 

Pelayanan Publik 

 
   

 - Diklat 
Reinventing 

Government 
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 - Diklat 
Perencanaan dan 

Pengembangan 

UMKM 

 

  
 

 - Diklat teknis 
penyu sunan 

SOP 

 

 
  

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Penata Muda (III/a) 

E. Indikator kinerja jabatan Kualitas Pelayanan Pengembangan  Usaha 

Kecil dan Menengah di lingkungan Dinas 

Koperasi, UKM Prov. Kalbar. 

 
 

 

 

 



1 
 

Nama Jabatan : PENGELOLA KEUANGAN 

Kelompok Jabatan : Pelaksana 

Urusan Pemerintahan : Pengelolaan Keuangan 

 

JABATAN PELAKSANA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar jabatan Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan 

laporan di bidang keuangan yang meliputi menyusun, 
mengendalikan dan mengkoordinasikan serta 

memeriksa dan mengevaluasi administrasi keuangan 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar 

II. STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Deskripsi Indikator kompetensi 

A. Manajerial 

1. Integritas 1 Mampu bertindak 
sesuai nilai, norma, 

etika organisasi dalam 

kapasitas pribadi 

1.1 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 

 
1.3 

Bertingkah laku sesuai 
dengan perkataan; ber 

kata sesuai dengan 

fakta; 
 

Melaksanakan peratur 

an, kode etik organisasi 
dalam lingkungan kerja 

sehari-hari, pada tataran 

individu/pribadi;  

 
Tidak menjanjikan/mem 

berikan sesuatu yang 

bertentangan dengan 

aturan organisasi. 

2. Kerjasama 1 Berpartisipasi dalam 

kelompok  kerja 
 

1.1 

 
 

 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
1.3 

Berpartisipasi sebagai 

anggota tim yang baik, 
melakukan tugas/bagian 

nya, dan mendukung 

keputusan tim; 

 
Mendengarkan dan meng 

hargai masukan dari 

orang lain dan memberi 
kan usulan-usulan bagi 

kepentingan tim; 

 
Mampu menjalin inte 
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raksi sosial untuk 

penyelesaian tugas 

3. Komunikasi 1 Menyampaikan infor 

masi dengan jelas, 

lengkap, pemahaman 
yang sama 

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 

 
1.3 

 

 
 

Menyampaikan infor 

masi (data), pikiran atau 

penda pat deng an jelas, 
singkat dan tepat dengan 

menggu nakan cara/ 

media yang sesuai dan  
mengikuti alur yang 

logis; 

 
Memastikan pemahaman 

yang sama atas instruksi 

yang diterima/diberikan; 

 
Mampu melaksanakan 

kegiatan surat menyurat 

sesuai tata naskah 

organisasi. 

4. Orientasi pada 

Hasil 

1 Bertanggung jawab 

untuk memenuhi stan 
dar kerja 

 

1.1 

 
 

 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

 
 

 

 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas dapat 
diandalkan; 

 

Bekerja dengan teliti dan 

hati-hati guna memini 
malkan kesalahan deng 

an mengacu pada stan 

dar kualitas (SOP); 
 

Bersedia menerima ma 

sukan, mengikuti contoh 
cara bekerja yang lebih 

efektif, efisien di ling 

kungan kerjanya 

5. Pelayanan 
Publik 

1 Menjalankan tugas  
mengikuti standar  

pelayanan. 

 

1.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 

 
1.3 

 

 
 

Mampu mengerjakan 
tugas-tugas dengan me 

ngikuti standar pelayan 

an yang objektif, netral, 
tidak memihak, tidak 

diskriminatif, transparan 

dan tidak terpengaruh 
kepen tingan pribadi / 

kelompok /partai politik; 

 
Melayani kebutuhan, 

permintaan dan keluhan 

pemangku kepentingan; 

 
Menyelesaikan masalah 

dengan tepat tanpa ber 

sikap membela diri 
dalam kapasitas sebagai 
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 pelaksana pelayanan 

publik. 

6. Pengembangan 

diri dan orang 

lain 

1 Pengembangan diri 

 

1.1 

 

 
 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 

 
1.3 

 

 
 

 

Mengidentifikasi kebutuh 

an pengembangan diri 

dan menyeleksi sumber 
serta metodologi pembela 

jaran yang diperlukan; 

 
Menunjukkan usaha 

mandiri untuk mempela 

jari keterampilan atau 
kemam puan baru dari 

berbagai media pembela 

jaran; 

 
Berupaya meningkatkan 

diri dengan belajar dari 

orang-orang lain yang 
berwawasan luas di 

dalam organisasi. 

7. Mengelola 
Perubahan 

1 Mengikuti perubahan 
dengan arahan 

 

1.1 
 

 

 

 
 

1.2 

 
 

 

1.3 
 

 

Sadar mengenai perubah 
an yang terjadi di 

organisasi dan berusaha 

menyesuaikan diri deng 

an perubahan tersebut; 
 

Mengikuti perubahan 

secara terbuka sesuai 
petunjuk/pedoman; 

 

Menyesuaikan cara kerja 
lama dengan menerap 

kan metode/proses baru 

dengan bimbingan orang 

lain. 

8. Pengambilan 

Keputusan 

1 Mengumpulkan infor 

masi untuk bertindak 

sesuai kewenangan 
 

1.1 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

1.3 

 

 
 

 

Mengumpulkan dan 

mempertimbangkan infor 

masi yang dibutuhkan 
dalam mencari solusi; 

 

Mengenali situasi/pilih 
an yang tepat untuk 

bertindak sesuai kewe 

nangan; 
 

 Mempertimbangkan ke 

mungkinan solusi yang 

dapat diterapkan dalam 
pekerjaan rutin berdasar 

kan kebijakan dan 

prosedur yang telah 
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ditentukan. 

B. Sosial Kultural 

9. Perekat bangsa 1 Peka memahami dan 

menerima 

kemajemukan 

1.1 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 

1.3 
 

Mampu memahami, me 

nerima, peka terhadap 

perbedaan individu / 
kelompok masyarakat; 

 

Terbuka, ingin belajar 
tentang perbedaan / ke 

majemukan masyarakat; 

 

Mampu bekerja bersama 
dengan individu yang 

berbeda latar belakang 

dengan-nya 

C. Teknis 

10. Pengelolaan 

Keuangan 

1 Memahami Konsep 

dasar, teknik metode, 

peraturan dan  meka 
nisme, tata cara, 

prosedur rencana dan 

kebijakan pengelolaan 
keuangan daerah  

1.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Memahami azas umum 

pengelolaan keuangan 

daerah, pemegang keku 
asaan pengelolaan ke 

uangan daerah, struktur 

APBD, penyusunan ran 
cangan APBD, penetapan 

APBD, pelaksanaan 

APBD, perubahan APBD, 
pengelolaan kas, penata 

usahaan keuangan dae 

rah, akuntansi keuangan 
daerah, pertanggung 

jawaban pelaksanaan 

APBD, pembinaan dan 

Pengawasan pengelolaan 
keuangan daerah, keru 

gian daerah, pengelolaan 

keuangan Badan Layan 
an Umum Daerah; 

 

Memahami tahap penyu 
sunan rancangan APBD, 

penetapan APBD, pelaksa 

naan APBD, perubahan 
APBD, pengelolaan kas, 

penatausahaan keuang 

an daerah, akuntansi 

keuangan daerah, per 
tanggungjawaban pelak 

sanaan APBD, pembina 

an dan pengawasan 
pengelolaan keuangan 

daerah; 
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1.3 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
1.4 

 

 
 

 

Mampu memahami keter 
kaitan antara perencana 

an dan kebijakan pelak 

sanaan APBD dalam 

pengelolaan keuangan 
daerah dan memberikan 

informasi secara tepat 

terkait pengelolaan ke 
uangan daerah kepada 

masyarakat; 

 
Mampu menyiapkan ad 

ministrasi pendukung/ 

bukti belanja langsung/ 
tidak langsung sesuai 

dengan kode rekening 

barang/jasa. 

11. Sistem Akutansi 
Pemerintahan 

1 Memahami konsep 
dasar, peraturan, pro 

sedur, kebijakan sis 

tem akuntansi pemerin 
tah daerah. 

 

1.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.4 

Mampu memahami dan 
menjelaskan berbagai pe 

raturan terkait sistem 

akuntansi pemerintah, 
konsep dasar akuntasi, 

berbasis akrual, berbasis 

kas, standar akuntansi 
pemerintahan, standar 

akuntasi pemerintahan 

berbasis akrual, kebijak 

an akuntansi, kebijakan 
akuntansi pemerintah 

daerah, Sistem Akun 

tansi Pemerintah Daerah;  
 

Mampu memahami, men 

jelaskan dan menggam 
barkan ruang lingkup 

kebijakan akuntasi peme 

rintahan daerah;  
 

Mampu menjelaskan enti 

tas pelaporan penyusun 

an laporan keuangan, 
dan entitas akuntansi 

penyusunan laporan ke 

uangan,  dan prosedur 
penyusunan laporan, 

prosedur akuntansi pe 

nerimaan, prosedur akun 
tansi pengeluaran, aset 

tetap/barang dan selain 

kas dalam sistem akun 
tansi pemerintah daerah;  

 

Mampu menjelaskan dan 
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1.5 

 

 
 

menggambarkan sistem 
akuntansi pemerintah 

daerah dan sistem 

akuntansi SKPD/PPKD; 

 
Mampu melakukan pe 

ngumpulan dan pencatat 

an data keuangan ber 

sifat sederhana. 

12. Laporan 

Keuangan 

1 Memahami konsep, 

peraturan, prinsip tata 
cara penyusunan dan 

penulisan laporan 

keuang an yang baik 

dan benar  
 

1.1 

 
 

 

 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
2.3 

 

 
 

 

 
2.4 

 

 
 

 

2.5 

 
 

 

 
2.6 

Mampu memahami dan 

menjelaskan konsep, pe 
raturan, prinsip-prinsip 

penyusunan dan penyaji 

an pelaporan keuangan;  

 
Mampu memahami dan 

menjelaskan jenis-jenis 

laporan keuangan beru 
pa laporan realisasi ang  

garan, laporan operasi 

onal, laporan perubahan 
ekuitas, neraca catatan 

atas laporan keuangan; 

dan serta keterkaitan 
antara berbagai jenis 

laporan dengan pengelola 

an keuangan; 

 
Mampu menjelaskan dan 

menggambarkan isi lapor 

an keuangan sesuai 
dengan sistem akuntansi 

pemerintah; 

 
Mampu menjelaskan tata 

cara/tahapan / prosedur 

penyusunan laporan ke 
uangan; 

 

Mampu melakukan pe 

ngumpulan bahan dan 
data untuk penyusunan 

laporan keuangan. 

 
Mampu mencatat ber 

bagai transaksi ke dalam 

jurnal  sesuai dengan 

prosedur akuntansi. 

III . PERSYARATAN JABATAN 

Jenis persyaratan Uraian Tingkat pentingnya terhadap 
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jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1.Jenjang D.III 

2.Bidang 

Ilmu 

Akuntansi/Manajemen Keuangan 

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Dasar 

CPNS Gol. II   
   

2.Teknis - Diklat Akuntansi 

dan Pelaporan 

Keuangan 

 

   

 - Diklat Penata 

usahaan Keuang 

an Daerah 

 

  
 

3.Fungsional     

C. Pengalaman kerja  

D. Pangkat Pengatur (II/c) 

E. Indikator kinerja jabatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Bidang 

Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Provinsi Kalbar.  

 
 

 

 

 


