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PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR 8\ TAHUN 2018 

TENTANG 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN 
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ADMINlSTRA'!'OR 

DILll\'GKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

; 

-r 

Menimbang a, bah\v'a dalam rangka peningi<atan profesionajisme Peg;1\\!ai 

Negf;n Sipil Pemerintah Kabupaien Lampung Barat yang 

mellcbduki ,Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan 

Adn~inistrator perlu didasarkan pada suatu Standar 

i(ompetensi Jabatan; 

b, bahlN'a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam dalam huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan 

Bupari Lampung Barat tentang Standar Kompetensi 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pralama dan Aclministrawr 

Dilingkungan Pemerintah Daerah; 

Mengingat 1, Unclang-Undang Nomor 6" Tahun 1991 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 

Barat (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 1991 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3452); 

\ " 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

PemC'rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia NomoI' 5587) sebagaimana 

telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang

Undang NomoI' 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia NomoI' 5679); 



.' 


,, 

3. 	Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Apare.tur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomar 5494); 

4. 	Peraturan Pemerintah Nomar 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 6037); 

5. 	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tabun 2017 tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; 

6. 	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Namor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah. 

MEMUTUSKAN : 

lvlenetapkan 	 PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI 
JABATII.N PIMP!NAN TINGGI PRATAMA DAN 
ADMINTSTRATOR DILfNGKUNGAN PEMERlNTAH DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasa] 1 

Dalam Peraturan Bllpati ini yang dimaksud dengan : 

1. 	Daerah adalah Kabupatcn Lampung Barat. 

2. 	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 

3. 	Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 

4. Kompetensi adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang 

Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang 

diperJukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 

5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi 

pemerintah. 

6. Jabatan Administrator adalab sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas ,berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pada pada 

instanl'i pemerintab. 



, 7. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten 

Lampung Barat yang gajinya dibebankan pada Angg,aran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan b,,;kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 

Barat atau dipekerjakan di luar lnstansi lnduknya. 

8. 	P"jabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabutan 

Pimpinan Tinggi. 

9. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 

Adminisrasi. 

10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Lampung 

Barat. 

Pasal2 

Maksud Standar Kompetensi Jabatan adalah : 

a. 	 sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan; dan 

b. 	 sebagai dasar penyusunan/pengembangan program pendidikan dan 

peIatihan bagi Pegawai Negeri SipiL 
-, 

Pasal3 
, 

-'r Tujuan Standar Kompetensi Jabatan adalah : 

a. 	 untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

organisasi/ unit organisasi; dan 

b. 	 untuk menciptakan op,imalisasi kinerja organisasijunit organisasi. 

BAB II 


SThNDAR KOMPETENSI JABATAN 


Pasal4 


Standar J(ompetensi Jabalan terdi;-j atas; 

a. 	 standar I~ompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan 

h. 	 standar )(ompetensi Jabatan Administrator. 

, 
Pasal 5 

Standar Kompetensi Jabatsn meliputi: 

a. 	 ic1entitas jabatan; 



• 


,. 

-, 


; 

c Persyaratan jabatan . 

Pasal6 

(1) 	 ldentitas jabatcUl sl':hagairnana dirnaksud dalarn Pasa! 5 h uruf a paling 

seclikit terdiri atas: 

a. namajabatan; 

b. uraian I ikh tisar jabatan; dan 

c. kode jabatan 

(2) 	 l<ornpetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasa! 5 huruf b terdili 

atas: 

a. Kompelensi tekni~;: 

b. Kornpetensi mam~ierial; dan 

c. Kompetensi sosial kultural 

(3) 	 Persyaratan jabatar. sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 hurup (' 

paling seclikit terdiri aras: 

a. pangkat; 

b. kLlalifikasi pendidlkan; 

c. jenis pelatihan; 

d. ukuran kinerjajabatan; dan 

e. pengalaman kerja. 

Pasal 7 

(1) 	 Standar kornpctensi ASN sebagaimana dirnaksud da!am Pasal ;:; 

berdasarkan pada: 

a. Kamus kompetensi teknis; 

b. Ramus kompetensi manajerial; dan 

c. Kamus kornpetenni sosial kultura!. 

(2) 	 Kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) burup a 

merupakan daftar jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, 

deskripsi kompetensi teknis, dan indikator peri!aku untuk setiap level 

kompetensi teknis. 

(3) 	 Kamus kompetensi rnanajeriaJ sebagainama ciimaksud pacla ayat (1) huruf 

b merupakan darla]' jenls kompetensi manajeriai, c1efinisi kompetensi 

manajerial, deskrip3i, dan indikator pelilaku untllk seUap level 

kompr:tensi manajeria '. 



• 	 (4) Kamus kompetensi sasial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hurup c merupakan daftar jenis kompetensi sasia! kultural, definisi 

kompetensi sosial kultural, deskripsi, dan indikator perilaku untuk setiap 

, 	 level kompetensi saBia! kultural. 

PasaI8 

Pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB !II 

KETENTIJAN PENUTUP 

Pasal9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaI dlundangkan. 


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 


Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 


Barat. 


Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal r;; Junl 2018 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

p 

. __...,,,,,,,, 
I,·1····..·,···-

, f ,r-
""X""'__-... 

f r:!~H1AG ~UKUM ~j , 

, 

KAB ATE LAMPUNG BARAT, 

I A DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TABUN 2018 NOMOR 

Diundangkan di Liwa 
pada tanggal ~ J1;(l1 2018 

SEKRE I DAERAH 

6'1 



LAMPlRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR TAHUN 2018 
TANGGAL 2018 

K A. StaTIdar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

Fonnulir standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama adalah 

sebagai berikut : 

Nama Jabatan ............................... *11 

Kelompok Jabatan ............................... *2) 

Urusan Pemerintah ............................... *3) 

Kode J abatan ............................... *4) 

A. ManajerW 

1. Integritas 4 Mampu 
menciptakan 
situasi kerja. yang 
mendorong 

'. 
kepatuhan pada 
nlial, norma, dan 
etika organisasi 

1 Menciptakan situasi ketja yang 
mendorong selumh pemangku 
kepentingan mematuhi nital, 
norma, dan etika organisasi 
daJam segaJa situasi dan 
kondisi. 
Mendukung dan menerapkan 
prinsip moral dan standar 
etika yang tinggi, serta beran i 
menanggung konsekuensinya 

.3. Beran! melakukan koreks! 
atau mengambil tlndakan 
atas penyimpangan kode 
etiklnilai-nilal yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pacta talaran lingkup kerja 
setingkat instansi meskipun 
ada resiko. 

4 antar 
komitmen tim, kerja di Iingku p instansi yang 
sinergi dipimpin; 

Memfasilitasi kepentingan 
yang berbeda dari unit ker:ia. 
laln sehingga. tercipta. sinergi 
dal81TI rangka pencapaian 
target kerja organisasi; 

.3 Mengembangkan sistem yang 
menghargai keJja sarna antar 
unit, membelikan dukunganj 
semangat untuk memastikan 
tercapalnya sinergi dalam, 
rangka pencapaJan target 
kerja organisasi. 

OPO 




.......__.. 


3. Komunlkasi 4 ! Mampu 14. 1 Mengintegrasikan informasi - I 
: mengemukakan 

pemikiran 
multidimensl 
secara lisan dan 
tertulis untuk 
mendorong 

ke8epakata.n . , dengan tUJuan . - gka .,-,. 	 k tl ,4.2 Menuan n pemh,,,an
menmg a (an • k 	 1 !d' .
kinerja secara onsep yang mu: ImenSl 
keseluruhan dalam bentuk tullsan formal; 

4.3 Menyampaikan 	 informasi 
secara persu.asif untuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan meningkatkan 
kinelja secara keseluruhan. 

4. OrientasCpada hasH 4 Mendorong unit .1 Mendorong unit kerja di 
keIja mencapai tingkat instans! untuk 
target yang mencapai kinelja yang
dltetapkan atau melebihi target yang
melebihi hasil ditetapkan;
keIja sebelumnya .2 	Memantau dan mengevaluasi 

hasH keIj a unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 

.3 Mendorong pemanfaatan 

informasi penting hasH diskusi I 
dcngan pihak lain untuk. 
mendapatkan pemahaman : 
yang 8ama; Berbagi informasi I 
dengan pemangku kepentinga.n 
untuk tujuan meningkalkan 
kineria secarakeseluruhan;

I 

T 


: 

5 	 Pelayanan Publik 4 Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 

, memperhitungka 
ndan 

. mengantisipasi 
dampak dar! isu
isujangka 
panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan yang 
transparan, 

sumber daya bersama antar
! unit kerja dalam rangka 

meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi pencaian target .

I organisasi 
(4.l 	Memahami dan memberi 

perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, kesempatan 
atau kekuatan polltik yang 
mempengaruhi organisasi 
dalam hubungannya dengan 
dunia luar, memperhitungkan 
dan mengantisipasi dampak 
terhadap peJaksanaan tugas
tugas pelayanan publik secara 
objektif. transparan, dan 
professional dalam Iingkup 
organisasi;

I 

:4.2 	Menjaga agar kebijal{an 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 

objektif, dan instansinya telah selaras dengan 
professional standar pelayanan yang objektif, 

netral, tidak memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/kelompok/partai PQlitik; 

f4,3 Menerapkan strategi jangka 
panjang yang bertokus pada

: pell1enuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan dalam 
ll1enyusun kebijakan dengan 
ll1engikuti standar objektif, 
netral, tidak memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, tidak 
terpeng81uh kepentingan 
pribadi/kelompok

---..
' 

I 



6 Pengembangan diri 
dan orang lain 

7: Mengelola Perubahan 

1-;;;--- 
8. Pengambilan 


Keputusan 


4 Menyusun 
program 
pengembangan 
jangka panjang 
Dalam rangka 
mendorong 
manajemen 
pembelajaran 

4 Memimpin 
perubahan pada 
unit kerja 

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

t4 1 	m~uJ ,.__u program 
pengembangan jangka panjang 
bersama-sarna dengan 
bawahan, termasuk 
didalamnya penetapan tujuan, 
bimbingan, penugasan dan 
pengalaman lainnya, serta 
mengalokasikan waktu untuk 
mengikuti pelatihan / 
pendidikan / pengembangan 
kompetensi dan karir; 

~,2 Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik I 
pada tataran organisasi; I 

~,3 Mengembangkan orang-orang I 
disekitarnya seeara konsisten, 
melakukan kaderisasi untuk 
posisi-posisi di unit kerjanya 

4.1 Mengarahkan unit kerja 
untuk lebih siap dalam 
menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi; 

f4.2 Memastikan perubahan sudah 
diterapkan secara aktif di 

i Iingkup unit keljanya 
secara berkala; 

f4.3 Mernimpin dan memastikan 
penerapan program-program 
perubahan selaras antar unit 
kerja 

f4.1 Menyusun dan/atau 
mernutuskan konsep 
penyelesaian rnasaiah yang 
meJibatkan beberapa/ seluruh 
fungsi daJam organisasi. 

14.2 Menghasilkan solusi dari 
. 	 berbagai masalah yang 

kompleks, terkalt dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak laln. 

f4.3 	 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 
menlngkatkan 
efektifitas 
organisasi 

it.1 Menginisiasi dan 
merepresentasikan pemerIntah 
di ling\rungan kerja dan 
masyarnkat untuk senantiasa 
menjaga persatuan dan 
kesatuan daiam keberagaman 
dan menerima segala bentuk 
perbedaan dalam kehidupan 
bermasyarakat; 

4.2 Mampu mendayagunal= 
perbedaan latar belakang, 
agamajkepercayaan, suku, 
jcnder, sosial ekonomi, 
preferensi politik untuk 
mencapal kelancaran 
pencapalan tujuan organisasi. 

4.3 ¥ampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan iatar belakang, 
agamajkepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik 

~/::'m'GI . '7 ...m ·SIl ..................................... ,., ...:'9 
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 l 
2 Teknis ......................... *13) 
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._..! 
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C. Pengalaman kerja .... .... I . ... ................. .... *15) 
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B. 	 Standar Kompetensi Jabatan Adminstrator 

Pejabat dalam jabatan administrator bertanggung jawab memimpin 

pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi 
: 

pemerintahan dan pembangunan. 

Formulir standar kompetensi jabatan administrator adalah sebagai 

berikut: 

Nama Jabatan ............................... *1) 

Keiompok Jabatan ............................... *2) 

Urusan Pemerintah ............................... *3) 

Kode Jabatan 	 ............................... *4] 


, 

A. Manajerial 

1. 

2. 3 

memastikan, 
menanamkan 
keyakinan 
bersama agar 
anggota yang 
dipimpin 
bertindak sesuai 
nilai, norma, dan 
etika organisasi, 
dalrun lingku p 
formal 

1 Efektif 
'I membangun tim 
, kerja untuk 
: peningkatan 
: kinerja organisasi 

~~~--'-~~~+-~-T 

Memastikan anggota yang 
dipimpin bertindak sesuai 
dengan nilai, norma, dan 
etika organisasi dalam 
segala situasi dan kondisi. 
Mampu untuk rnemberi 
apresiasi dan teguran bagi 
anggota yang dipimpin agar 
bertindak selaras dengan 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam sega\a 
situasi dan kondisi. 
3.3 Melalmkan monitoring 
dan evaluasi terhadap 
penerapan sikap integritas 
di dalam unit kerja yang 
dipimpin. 

13.1 	 Melihat kekuatan/keiemahan 
I 	 anggota tim, membentuk tim 

yang tepat, mengantisipasi 
kemungkinan hambatan, dan 

: 	 mencari solusi yang optimal; : 

I3.2 Mengupayakan dan 
mengutamakan pengambilan 
keputusan berdasarkan 
usulan·usulan anggota 
tim/kelompok, bernegosiasi 
secara efektif untuk upaya 
penyelesaikan pekerjaan yang 
menjadi target kinerja 

. 	 kelompok dan/atau unit ker:ia; 

1
.3 Membangun aHansi dengan 


para pemangku kepentingan 

dalHm rangka mendukung 

penyelesaian target kerja 


• keiompok. 

I 



~....• 

3. Komunikasi 

I 


4. Orientasi pada hasil 

5 -J "om Publik 

, 

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

Menetapkan 
target keIja yang 
menantang bagi 
unit keIja, 
memberi 
apresiasi dan 
teguran untuk 
mendorong 
killeIja 

3 

Mampu 
memanfaaikan 
kekuatan 
kelompok serta 
memperbaiki 
standar 
pelayanan publik 
ill lingkup unit 
keIja 

3 

3.1 Mcnyampaikan suatu informasi 
yang sensitif/rumit dcngan 
care penyampaian dan kondisi 
yang tepat, sehingga dapat 
dipahami dan diterima oleh 
pihak lain; 

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

3.3 Membuat laporan 
tahunan I penodik/ naskah!d 
okumen/proposal yang 
kompleks; Membuat surat ! 
resmi yang sistematis dan tidak I 
menimbulkan pemahaman 
yang berbeda; membuat I 
proposal yang rinei dan I 
lengkap; I 

p., M~"'"",," ffi"'""'":lunit yang lebih tinggi dad 
target yang ditetapkan 
organisasi; 

3.2 Memberikan apresiasi dan ! 
tegllran untuk mendorong 
pencapaian hasil unit 
keIjanya; ,3.3 Mengembangkan metode kerja 
yang lebih efektif dan efisien 
untuk mencapai target keIja 
Ilnitnya. 

3.1 Memabami, mendeskripsikan 
pengaruh dan 
hubungan/kekuatan kelompok 
yang sedang berjalan di 
organisasi (allansi atau 
persainganj, dan dampaknya 
terhadap unit keIja untuk 
menjalankan tugas 
pemerintahan secara 
profesional dan netral, tidak 
mernihak; 
Menggunakan keterampilan 
dan pemahaman Hntas I 
organisasi untuk secara I 
efektif memfasilitasi 



_ _____ 

rr;-Pengembangan eliri 

I 
3 

dan orang lain 
, 

, 

I II 
I 
I 
i 

I 

7. Mengelola Perubahan 3 

8. Pengambilan 3 
Keputusan 

i _ 
, 

-__L 


·~~ 

3.2 Kebutuhan kelompok yang 
lebih besar dengan cara~C 
yang mengikuti standar 
objektif, tnmsparan. 'lprofesionaJ, schingga tidak 
merLlgikan paJ"ll pihak di 
lingkup pelayanan ptl blik tI nit I 
ke1janya; 

3.3 	MengimpJementasikan cara 
cara yang dektif untuk 
rnenlantau dan mengevalup,-si 
masalah yang dihadapi 
pemangku 
kepentingan I masyarakat 
serta mengantisipasi 
kebuluhan mereka saat 
menjaJankan lugas pelayan 
publik di unH kCljanya. 

Memberikan 3.1 Memberikan tugas-tugas 

umpan halik, 
 yang menantang pada 

: mcmbimbing bawahan scbagal media 
belajar untuk 
mengembangkan 
kemampuannya; 

3.2 Mengamati bawahan dalrun 
mengerjakan tugasnya dan 
memberikan umpan batik: 
yang objektif dan jujur; 
melakukan diskusi dengan 
bawahan untuk memberikan 
bimbingan dan umpan balik 
yang berguna bagi bawahar 

~.3 Mendorong kepercayaan di 
bawahan; memberikan 
kepercayaan penuh pada 
bawahan untuk mengeIjakan 
tugas dengan caranya sendiri; 
memberi kesempatan dan 
membantu bawahan 
menemukan peluang untuk 
berkembang. 


Membantu or-ang RI.! Membantu orang laln dal 

lain mengikuti 
perubahan, 

melakukan perubahan;
13.2 Menyesualkan prioritas ke 

mengantisipasi secara berulang-ulang jika 
perubahan secara diperlukan; 
tepat 3.3 Mengantisipasi perubahan 

yang dibutuhkan oleh unit 
JreIjanya secara tepat. 
Memberikan solusi efektif 
terhadap masalah yang 
ditimbulkan oleh adanya 

I

IMeinbandingkan 
perubahan. 

3.1 Membandingkan berbagal 
bel'bagai alternatif tindakan dan 

i alternatif, implikasinya,
i menyeimbangkan.. ~.2 Memilih al:ernatif solusi 

rlsiko yang terbalk, membuat 
keberhasilan keputusan operasional 
dalam 	 mengaeu pada alternatif......,:_-":":'=~t'~===~_ 



implementasi solusi terbalk yang 
didasarkan pacta analisis 
data yang sistematis, 
seksama, mengikuti prinsip 

: kehati-hatian. 
3.3. Menyetrobangkan antara 
• kernungkinan risiko dan 
I keberhasilan dalam 

irnplementasinya . 
. B Sosial Kultural 

9. 	Perekat Bangsa 3 Mempromosikan, 3.1 Mempromosikan sikap 
engernbangkan menghargai perbedaan di 
sikap toleransi dan antara orang-orang yang 
persatuan mendorong toleransi dan 

keterbukaan. 
. 2 	 Mclakukan pemetaan so sial 

di musyarakat sehingga 
dapat memberikan respon 
yang sesual dengan budaya 
yang berlaku. 
Mengidentifikasi potens; 
kesalah-pahaman yang 
diakibatkan adanya 
keragaman budaya yang ada 

3.3 	Mcnjadi mediator untuk 
menyelesaikan konflik atau 
mengurangi da,-npak negatif 
dad konfllk atau potensi 

C. 	T"kni" 

mm>811] 
12 	 ............... I 
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: HI PERSYARATAN JABATAN 


Tinglmt pcntingnya thd jabatan
J enis Persyaratan 	 Uralan 

Mutlak 	 Pe~Penting 

.......................................... "lO}A. Pendidikan i 1 Jenjang 

I 2 B·i~d~an-g~ll·m--u-+-..-..-..-..  .. ..  ...-..-..-..  ..  ..  ...-.. -..-.. .. ..  .. .. "-'-=-11:-:')-
I 

B. Pelatihan 1 Manajerial ..................... *12) .... * 16) ....·17) .... * 18) 

2 Teknis ..................... *13) 

3 Fungsional ..................... *14) 
"-=-~-~-~~--~---.-~..... ""'C~-+--+---+--........ -l 
: C. Pengalaman keIja : ..................... *15) 

D. Pangkat 

E. Indikator Kinerja Jaba 


