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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu`alaikum Warahamatullahi Wabaratuh. 
 

Buku Saku Pelaksanaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Bagi PNS 
Kementerian Agama ini disusun sebagai media untuk menyampaikan informasi 
pelaksanaan penyelenggaraan penilaian kompetensi bagi PNS Kementerian Agama. 
Buku ini menyajikan penjelasan dan informasi mengenai pemahaman, standar dan 
prosedur pelaksanaan Penilaian Kompetensi yang meliputi perencanaan, penyiapan 
persiapan (pra asesmen) pelaksanaan dan pasca pelaksanaan penyelenggaraan 
penilaian kompetensi. 

 

Informasi yang disajikan dalam buku ini bersumber dari regulasi terkait 
penyelenggaraan penilaian kompetensi Kementerian Agama dan telah dikonsultasikan 
dengan Pusat Penilaian Kompetensi (PUSPENKOM) BKN. Dengan harapan buku saku ini 
dapat memberikan manfaat bagi PNS di lingkungan Kementerian Agama dalam 
memahami tata cara dan prosedur layanan Penilaian Kompetensi bagi PNS 
Kementerian Agama pada satuan kerja masing-masing. 

 

Semoga buku ini memberi informasi yang bermanfaat dalam hal wawasan dan 

 

Demikian, semoga buku saku dapat dijadikan pegangan bagi satuan kerja yang 
menyelenggarakan Penilaian Kompetensi dan kami akan sangat berterimakasih atas 
saran dan masukan positif untuk kedepan demi terwujudnya penyelenggaraan 
penilaian kompetensi yang berkualitas. 

 
Wassalam.  
Sekretaris Jenderal, 

 
 

Prof. DR. H. Nizar, M.Ag 

pemahaman bagi semua pihak yang berkepentingan khususnya bagi pejabat Pembina 
kepegawaian dan pengelola manajemen kepegawaian di Pusat maupun di daerah 
sehingga dapat melaksanakan penyelenggaraan penilaian kompetensi sesuai prosedur 
dan ketentuan yang berlaku. Kemudian buku ini akan disempurnakan tiap tahunnya 
sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku.



Dan 
 
 
 
 
 

Tujuan : 
Melakukan Pemetaan PNS berdasarkan Kompetensi Jabatan dalam rangka 
mewujudkan SDM Unggul bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Kementerian Agama 

 

Dasar Hukum 
❖ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Manajemen ASN 

diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Sistem Merit adalah 
kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, 
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa 
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, 
jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan; 

❖ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bahwa Pengangkatan PNS 
dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara 
kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan 
kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai; 

❖ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bahwa pengembangan 
karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi kompetensi, penilaian 
kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah, serta pengembangan karier 
PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas; 

❖ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dalam 
paragraph 2 tentang persyaratan dan pengangkatan pasal 54 persyaratan 
untuk diangkat dalam jabatan administrator , pengawas dan jabatan pelaksana 
huruf f Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi 
Sosial Kultural sesuai standard kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil 
evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS; 

❖ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil 
Negara; 

❖ Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang 
Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi dan; 

❖ Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Uji Kompetensi 
BagI PNS Kementerian Agama. 



   

 

MENGAPA PERLU DILAKUKAN PENILAIAN KOMPETENSI 

 
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa setiap K/L Pemerintah Wajib Menyusun Profil PNS. 

Profil PNS merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS yang terdiri atas 

data personal, kualifikasi, rekam jejak Jabatan, kompetensi, riwayat pengembangan 

kompetensi, riwayat hasil penilaian kinerja dan informasi kepegawaian lainnya. 

Profile PNS akan digunakan untuk memperoleh peta jabatan dan pengisian jabatan melalui 
promosi, mutasi dan rotasi jabatan bagi PNS kementerian Agama. Untuk itu diperlukan 
penyusunan rencana pemetaan kompetensi yang akan dilakukan melalui uji kompetensi 
secara bertahap sebagai kerangka dasar dalam mewujudkan Tallent Pool dan menuju 
terbentuknya Manajemen Talenta 

 

Keikutsertaan PNS dalam mengikuti penilaian kompetensi merupakan keharusan agar data 
kompetensinya masuk kedalam aplikasi pemetaan pegawai Kementerian Agama dan masuk 
kedalam perencanaan Pengembangan Karir PNS Kementerian Agama dalam promosi, 
mutase dan rotasi serta penyusunan analisis kebutuhan diklat dan perencanaan pelatihan 
dan diklat berbasis kompetensi (TNA) 

 
 

PENILAIAN KOMPETENSI DIPERUNTUKAN UNTUK SIAPA SAJA? 
 
Penilaian Kompetensi diberlakukan bagi semua pegawai ASN sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang mewajibkan 
pengangkatan kedalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan Administrasi wajib memiliki 
kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Dan untuk 
jabatan fungsional wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi khususnya bagi yang promosi 
kenaikan jenjang jabatan fungsional yang menjadi tugas dan kewenangan instansi Pembina 
jabatan fungsional 

 

        APA PENGARUH ASESMEN BAGI PENGEMBANGAN KARIR PNS? 
 

Penilaian Kompetensi dilakukan dalam rangka Pengembangan karier, yang merupakan bagian dari     
manajemen karier PNS dengan menerapkan prinsip Sistem Merit yang dilakukan melalui mutasi dan 
promosi serta penugasan khusus. Melalui penilaian kompetensi data kompetensi akan masuk kedalam 
aplikasi pemetaan pegawai Kementerian Agama dan menjadi peluang pembinaan dan pengembangan 
karir PNS Kementerian Agama 



 

APA MANFAAT PENILAIAN KOMPETENSI BAGI PNS DAN ORGANISASI 
 

A. BAGI PNS 

 
• Dapat bekerja pada posisi atau tempat yang sesuai dengan kompetensinya; 

• Dapat mengoptimalkan potensi diri; 
• Dapat mengetahui kebutuhan pengembangan dirinya berdasarkan feedback 

yang diterimanya. 

B. BAGI ORGANISASI 

 
• Mendapatkan calon pejabat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; 
• Dapat mengembangkan potensi personilnya secara terus menerus sehingga 

didapatkan kinerja yang lebih baik; 
• Dapat dipergunakan untuk mendiagnosa kebutuhan pelatihan dan 

pengembangan bagi organisasi. 

 
C. HASIL ASESMEN DIGUNAKAN UNTUK APA SAJA 

• Menyusun profil kompetensi PNS; 

• Menjadi salah satu informasi bagi Tim Penilai Kinerja; 
• Menetapkan prioritas pengembangan kompetensi PNS melalui pendidikan atau 

pelatihan berbasis kompetensi. 



 
 
 

APA KARAKTERISTIK PENILAIAN KOMPETENSI 
 

• Assessee dinilai berdasarkan kriteria jabatan yang telah ditentukan; 

• Menggunakan lebih dari satu metode/simulasi dan alat ukur (multi 
metode); 

• Diikuti oleh minimal 5 assese dan maksimal 6 
Assessee dalam setiap angkatan/batch; 

• Penilaian dilakukan oleh beberapa asesor; 

• Penilaian akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi data yang 

diperoleh melalui rapat penetapan hasil asesmen oleh asesor (Asesor 
Meeting); 

• Penggabungan hasil pengamatan harus didasarkan data yang diperoleh 
selama proses Penilaian Kompetensi; 

• Digunakan untuk berbagai tujuan; 

• Hasil Penilaian Kompetensi dapat digunakan hingga 3 tahun sejak hasil 

Penilaian Kompetensi ditetapkan dan; 

• Assessee mendapatkan umpan balik (feedback) 
mengenai hasil Penilaian Kompetensi. 

Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kompetensi 

• Kekuatan/melebihi level kompetensi yang dipersyaratkan 

dioptimalkan kedalam Jabatan yang sesuai dengan 

kompetensinya; 

• Kelemahan/ masih dibawah level kompetensi yang 

dipersyaratkan ditingkatkan kompetensinya melalui 

program pelatihan sesuai gap kompetensinya. 
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BAGAIMANA TAHAPAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN ASESMEN 

SESUAI PERKA BKN No. 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara 
Penilaian Kompetensi, Meliputi : 
1. Perencanaan Uji 
2. Persiapan pelaksanaan 
3. Pelaksanaan dan Tahap Pelaporan dan 
4. pemantauan (monitoring) dan evaluasi 

 
1. PERENCANAAN UJI KOMPETENSI 

Membentuk Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi paling kurang terdiri atas 
pimpinan, tenaga bidang administrasi/kesekretariatan dan Asesor. DENGAN TUGAS 
merencanakan dan menyelenggarakan Penilaian Kompetensi secara efektif dan 
efisien, menyusun standar operasional prosedur, menganggarkan pembiayaan 
secara memadai, menyediakan kebutuhan sumber daya manusia, menentukan 
metode dan alat ukur yang sesuai, menyediakan sarana prasarana, melakukan 
evaluasi, monitoring, merancang, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem 
Penilaian Kompetensi di instansinya dan penyimpanan dan pendokumentasian hasil 
Penilaian Kompetensi dan menyusun laporan penyelenggaraan Uji dan pemetaan 
kompetensi serta menyampaikan salinan laporan kepada Instansi Pembina 

 

2. PERSIAPAN UJI KOMPETENSI 

Melakukan rapat persiapan melalui FGD dengan ouput review kompetensi, 
menetapkan alat ukur dan simulasi, menetapkan jadwal pelaksanaan dengan 
memperhatikan jumlah asese, jumlah asesor dan jumlah ruangan yang tersedia, 
menetapkan ruangan menetapkan dan menunjuk asesor, dengan ketentuan: 

1) Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya menjadi 
kewenangan Instansi Pembina (Asesor SDM Aparatur jenjang madya dan 
utama dari instansi pemerintah lainnya serta Asesor Independen); 

2) Penunjukkan Asesor Independen dengan ketentuan paling kurang telah 
melakukan Penilaian Kompetensi dan telah membuat laporan sebanyak 20 
(dua puluh) Assessee setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau jabatan 
pimpinan selain instansi pemerintah selama 4 (empat) tahun terakhir yang 
dibuktikan dengan pembuatan laporan oleh Pimpinan Lembaga/Biro 
tempat Asesor Independen bernaung/bekerja dengan dibuktikan dengan 
surat keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Instansi 
Pengguna atau Penyelenggara Penilaian Kompetensi (referensi); 

3) menyiapkan formulir-formulir portofolio sederhana untuk diisi oleh 
Assese,antara lain daftar riwayat hidup dan kuesioner kompetensi. 



 

3. PELAKSANAAN PENILAIAN 
A. Pengarahan Assese oleh koordinator asesor mengenai tujuan, manfaat, jadwal 

dan tahapan pelaksanaan, serta tata tertib selama mengikuti proses Uji; 
B. Pengambilan Data (Intake) melalui sejumlah tes psikologi dan melakukan 

simulasi-simulasi dan wawancara kompetensi dengan mencatat (recording) dan 
merekam semua perilaku Assese; 

C. Analisis Hasil Asesor menganalisis dan mengklasifikasi bukti perilaku Assese 
serta memberikan evaluasi atau Uji sesuai dengan indikator kompetensi; 

D. Pengolahan data hasil tes Integrasi data melalui Asesor Meeting dengan alat 
bantu komputer atau dilakukan secara statistik sesuai dengan standar yang 
berlaku, Dengan Laporan hasil Nilai sbb: 
1. promosi dan mutasi, dengan kategori: 

• Memenuhi Syarat (MS); 
• Masih Memenuhi Syarat (MMS); atau 
• Kurang Memenuhi Syarat (KMS) 

2. Tujuan pemetaan dalam jabatan, dengan kategori: 
• Optimal 
• Cukup Optimal 
• Kurang Optimal 

TAHAP PELAPORAN 
A. Laporan hasil Penilaian Kompetensi disampaikan Kepala unit kerja paling lambat 

30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan Uji Kompetensi berakhir ke 
Sekretaris Jenderal melalui Biro Kepegawaian; 

B. Biro Kepegawaian melalui TIM Penjaminan mutu memeriksa dan membuatkan 
Surat Penetapan Hasil Asesmen serta memberikan catatan Sesuai/Tidak Sesuai 
dengan Prosedur dan Saran. 

. 
Uji Kompetensi dapat diselenggarakan bekerja sama dengan kementerian/lembaga, 
perguruan tinggi negeri, atau lembaga pengembangan sumber daya manusia sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibawah koordinasi BKN 



 

KOMPETENSI APA SAJA YANG DIUKUR 
 
 

 

1. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan 
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan 
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang 
teknis jabatan; 

2. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, 
keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan 
mengelola unit organisasi; 

3. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang 
dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait 
dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat 
majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, 
wawasan, kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi 
dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang 
jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan 
peran, fungsi dan Jabatan; 

4. Kemampuan Pemahaman Agama (membaca kitab suci, 
pemahaman keagamaan dan lainnya sesuai tugas dan fungsi 
jabatan PNA Kementerian Agama ) dapat di tambahkan 
sebagai penguat karakteristik Kementerian Agama. 

.



 

KOMPETENSI TEKNIS ADALAH 

➢ Lebih tepat dilakukan dengan tatap muka, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku 
yang dilakukan oleh Asesor SDM Aparatur / praktisi/tenaga ahli yang memahami bidang 
dan substansi teknis jabatan; 

➢ Kompetensi Teknis adalah menggali kemampuan presentasi, pemahaman dan 
penguasaan masalah teknis yang spesifik terhadap bidang dan substansi teknis jabatan; 

➢ Penilaian kompetensi teknis dilakukan dengan bukti portofolio (sertifikat) dan 
digali/diperdalam melalui wawancara. 

Contoh : 
❖ Jabatan perancang program kompetensi teknisnya meliputi kemampuan 

menyusun perencanan, TOR, RKA-KL dan aplikasi pada DJA; 
❖ Penyuluh Agama kompetensi teknisnya meliputi kemampuan melakukan 

penyuluhan, mampu menguasai dasar hukum keagamaan, dan mampu 
membina kelompok binaan sesuai jenjang jabatannya. 

 

KOMPETENSI MANAJERIAL ADALAH 

Disarankan Penilaiannya melalui 
Psikotes, LGD, In- Tray dan 
wawancara atau alat ukur 
lainnya sesuai ketentuan oleh 
asesor 

 
 
 
 
 

 
KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL 
Kompetensi Sosial Kultural terkait dengan interaksi dengan masyarakat majemuk 
dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, 
moral, emosi dan prinsip yang di lakukan sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan 
Misalnya pemahaman moderisasi beragama, sikap toleransi dan NKRI, keikusertaan 
/aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, sikap menjaga keharmonisan dalam 
keberagaman, kemampuan menangani konflik, prilaku yang mengharumkan citra 
Kementerian Agama. 

1 Integritas 

2 Kerjasama 

3 Komunikasi 

4 Orientasi pada Hasil 

5 Pelayanan Publik 

6 Pengembangan Diri dan Orang Lain 

7 Mengelola Perubahan 

8 Pengambilan Keputusan 

 



BOBOT KOMPETENSI 
Bobot kompetensi ditetapkan berdasarkan tingkat jabatan, semakin tinggi 
jabatan semakin kecil presentase bobot kompetensi teknis yang dinilai. 

 

APA YANG DIMAKSUD DENGAN LEVEL KOMPETENSI DAN PENJELASANNYA 
Level adalah Tingkat penguasaan kecakapan kompetensi ditunjukkan dengan 
indikator perilaku dari level 1 sampai dengan level 5 

 
Level kompetensi yang di ukur ditunjukkan dengan penjelasan perilaku dari 
level 1 sampai dengan level 5 sebagai berikut: 

 
a. Level 1 Paham (Memahami dan mampu menyelesaikan jenis tugas dan 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawab namun masih memerlukan 
pengawasan langsung dan/atau bantuan pihak lain); 

b. Level 2 Dasar ( Dapat bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat 
diberi tanggung jawab membantu pekerjaan orang lain untuk tugas teknis 
yang sederhana sesuai prosedur yang berlaku tanpa bantuan dan/atau 
pengawasan langsung; 

c. Level 3 Menengah (Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan 
dapat diberi tanggung jawab atas pekerjaan kelompok/tim ditandai dengan 
kepercayaan diri dan kemampuan dan menunjukkan kelancaran dan 
ketangkasan dalam praktek pelaksanaan pekerjaan teknis); 

d. Level 4 Mumpuni (Mampu beradaptasi dengan berbagai situasi, peningkatan 
kompleksitas dan resiko serta kemampuan memecahkan permasalahan teknis 
yang timbul dalam pekerjaan serta mampu mengembangkan dan 
menerapkan pendekatan mono disipliner/satu bidang keilmuan dan 
kemampuan melakukan uji kompetensi serta memiliki kemampuan 
pengajaran serta menjadi rujukan atau mentor tingkat instansi/pengakuan 
tungkat instansi; 

e. Level 5 Ahli (mampu mengkoordinasikan, memimpin dan menilai orang lain, 
kemampuan melakukan uji kompetensi dan menjadi pembimbing/mentor 
tingkat nasional atau internasional serta menunjukkan inisiatif dan 
kemampuan beradaptasi dengan situasi masalah khusus, dan dapat 
memimpin orang lain dalam melakukan kegiatan teknis yang menghasilkan 
karya kreatif, original dan teruji). 



TANGGUNGJAWAB PENGANGGARAN ASESMEN 
Asesmen wajib dianggarkan oleh unit pengguna jabatan, misalnya jabatan calon Kepala 
Madrasah, guru dan Pengawas Sekolah menjadi tanggungjawab Bidang Pendidikan, 
kemudian jabatan Penyuluh Agama, Penghulu dan Calon Kepala KUA menjadi 
tanggungjawab Bidang Urais/Bimas dan jabatan Adminsitrasi menjadi tanggungjawab unit 
Kepegawaian pada Satuan Kerja masing-masing 

 

 
APA YANG HARUS DIANGGARKAN SAAT PENILAIAN 
KOMPETENSI 

 

KEPANITIAAN Kepanitiaan 
TIM Seleksi Asese 

Tim Penyelenggara Pelaksanaan Asesmen 
 
 
 

 

PERSIAPAN 

PENILAIAN 

KOMPETENSI 

RDK FGD Persiapan Asesmen ( Biro Kepegawaian 2 

pejabat, Asesor, Ketia Panitia dan Penyeenggara, 

Administrator, Pimpinan Satker) 

 
 
 
 

PELAKSANAAN 

PENILAIAN 

KOMPETENSI 

 

Asesor (Penguji Kompetensi Manajerial dan Sosial 
Kultural), 

Tim Penjaminan Mutu Biro Kepegawaian 1 orang 
Tim Penguji Teknis 

 
 

 

PASCA PENILAIAN 

KOMPETENSI 
Feedback Asesmen 

Penetapan Hasil Asesmen 
Penetapan tindak Lanjut Hasil Asesmen (Rancangan 

Usulan Pelatihan dan Diklat) 



 

KAPAN SEBAIKNYA DILAKUKAN PERSIAPAN ASESMEN DAN APA SAJA YANG 
DIHASILKAN/ OUTPUTNYA 

Persiapan Asesmen dilaksanakan paling lambat H-7 sebelum pelaksanaan asesmen 
 

OUTPUT Berita Acara Hasil FGD 
Persiapan Asesmen 

Terlampir Daftar Hadir, Alat Rekam dan Foto 
Kegiatan 

Materi Review Kompetensi Menetapkan kompetensi yang akan diukur beserta 
levelingnya 

Penetapan Alat Ukur dan 
Simulasi 

Menetapkan alat ukur dan simulasi yang 
Digunakan 

Penetapan Tata Ruang Menetapkan ruangan yang disediakan untuk 
simulasi penilaian kompetensi yang digunakan 

Penetapan Jadwal Kegiatan Menetapkan Jadwal kegiatan sesuai Ketersediaan 
Asesor, Asese dan Tata ruang 

Penunjukan dan Penetapan 
Asesor 

Menetapkan Asesor dengan melihat sertifikat, CV, 
Referensi Asesor sesuai ketentuan 

 

METODE PENILAIAN KOMPETENSI 
(1) meliputi: 

a. Metode sederhana 
b. Metode sedang 
c. Metode kompleks 

 
(2) Metode Sederhana dilakukan hanya untuk paling tinggi jabatan Administrator dan 

Jabatan Fungsional yang setara; 
(3) Metode Sedang digunakan untuk menilai kompetensi pada Jabatan Administrator dan 

JPT Pratama serta jabatan fungsional yang setara; 
(4) Metode Kompleks digunakan untuk menilai kompetensi pada JPT Pratama, serta JPT 

Madya dan Utama pada Instansi Pusat serta jabatan fungsional yang setara.



 

ALAT UKUR DAN SIMULASI YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN 
KOMPETENSI 

 
A. Alat ukur terdiri atas: 

a. Simulasi 
b. Wawancara Kompetensi; dan 
c. Tes Psikologi 

 
B. Simulasi terdiri atas: 

a. in-tray/inbasket 
b. proposal writing 
c. presentation 
d. case analysis 
e. leaderless group discussion 
f. role play 
g. bussiness games; dan 
h. fact finding 

 

KETENTUAN ALAT UKUR DAN SIMULASI 

Simulasi dan materi uji penggalian kompetensi dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip   metode asesmen sebagai berikut : 

❖ Psikotes untuk menggali potensi intelegensia, kepribadian dan potensi kerja dengan 
waktu pelaksanaan Minimal 120 menit; 

❖ LGD (Leaderless Group Discussion) diskusi tanpa pemimpin dilakukan per batch yang 
terdiri dari 5 sd 6 orang per kelompok/batch yang diamati oleh minimal 2 (dua) orang 
asesor dalam jangka waktu minimal 60 menit; 

❖ Wawancara berbasis kompetensi yaitu wawancara individu dengan asesor dalam 
jangka waktu minimal 45 menit/lebih; 

❖ In-Tray merupakan penyelesaian surat/nota dinas dalam jangka waktu 60 menit; 
❖ Presentasi atau pemaparan karya tulis/ulasan ilmiah dengan menggunakan power 

point dalam waktu 30 menit; 
❖ Role Play/bermain peran dalam bentuk melakukan peran nyata penyelesaian 

masalah/konflik/lainnya, bisa juga micro teaching dalam waktu 30 menit;  
❖ Analisis Kasus dalam bentuk penyelesaian masalah terhadap persoalan/kasus terkait 

substansi jabatan asese dalam waktu 60 menit. 



 

METODE TATAP MUKA DAN DARING 

 
❖ Untuk memaksimalkan penggalian data evidence idealnya penilaian kompetensi 

dilaksanakan melalui tatap muka. Dengan penggalian melalui tatap muka penilaian 
akan lebih obyektif dan akurat terhadap prilaku dan kompetensi asese; 

❖ Dalam hal situasi teertentu/khusus seperti Pandemi COVID 19 dapat digunakan 
metode dengan menggunakan media teknologi informasi/elektronik atau metode 
daring; 

❖ Metode daring harus ditunjang ketersediaan Wifi/Jaringan internet yang memadai, 
mengingat terganggunya sisitem on line akan berakibat merugikan asese; 

❖ Penilaian Kompetensi yang dilaksanakan menggunakan media teknologi informasi 
secara komprehensif dan bersifat massal hanya dapat dilakukan untuk paling tinggi 
jabatan administrator atau jabatan fungsional yang setara. 



BAGAIMANA MENYUSUN JADWAL PENILAIAN KOMPETENSI 
 

 

Hari Pokok 
Kegiatan 

 

Waktu 
 

Kegiatan 

H1 Pembukaan 07.30 sd 08.00 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

P
en

ja
m

in
an

 M
u

tu
 

Sambutan Pimpinan Satker/Yang 
Mewakili 

Arahan sekaligus membuka oleh Sekretaris 
Jenderal /Yang Mewakili 

Doa 

Pelaksanaan 
Asesmen 

08.00 sd 08.30 Penjelasan Tahapan Pelaksanaan 
Asesmen 

08.30 sd 09.00 Pengisian Bio data 
09.00 sd 12.00 Psikotes 

12.00 sd 13.00 ISOMA 

13.00 sd Selesai Pengukuran Kompetensi Oleh Asesor dan 
Tim Teknis (Pararel) 

H2 Pelaksanaan 
Asesmen 

08.00 sd Selesai Pengukuran Kompetensi Oleh Asesor dan 
Tim Teknis (Pararel) 

 

STANDAR MINIMAL RUANGAN SIMULASI ALAT UKUR ASESMEN 
SEPERTI APA? 

 

 

No Area 

Penilaian 

Konten Penilaian 

1 Area Asese Berupa ruangan kedap suara dan dilengkapi dengan 

kamera pemantau (Closed Circuit Television/CCTV), paling 

sedikit terdiri atas: 

a. 6 (enam) ruang individu 

b. 1 (satu) ruang kelas/pengarahan/presentasi; dan 

c. 1 (satu) ruang diskusi 

2 Area Asesor Area Asesor paling sedikit memiliki: 

a. ruang pengamatan yang dilengkapi dengan kaca 

tembus pandang satu arah (oneway mirror) 

b. ruang rekam data yang dilengkapi dengan peralatan 

audio visual dan komputer 

c. ruang pertemuan/rapat Asesor; dan 

d. ruang kerja Asesor. 



 

ALUR PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPETENSI 



KETENTUAN LAIN PENILAIAN KOMPETENSI APA LAGI? 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Penilaian Kompetensi hanya bisa dilakukan oleh unit kerja 

yang ketersediaan anggarannya melalui APBN/APBD dan 
atau Anggaran khusus lainnya dari unit kerja maka Penilaian 
kompetensi tidak bisa dilakukan perorangan melalui 
Lembaga/konsultan 

 

✓ Sebagai implementasi sistem merit dengan terbuka dan 
transparannya penyelenggaraan penilaian kompetensi bagi 
seluruh PNS maka unit kerja wajib Menyusun rencana 
pemetaan kompetensi dari tahun 2021 sd 2024 dalam 
rangka pemetaan kompetensi untuk menyusun Profil 
Kompetensi PNS yang dilakukan Biro Kepegawaian 

 
✓ Dalam hal menjamin terlaksananya penyelenggaraan 

penilaian kompetensi yang representative dan nyaman maka 
unit kerja harus menyediakan ruangan pelaksanaan simulasi 
penyelenggaraan penilaian kompetensi sesuai program 
Bagian Asesmen dan Bina Pegawai dalam pengembangan 34 
laboratorium Assessment Center Kementerian Agama pada 
34 Provinsi 

 

✓ Dalam hal Penilaian kelembagaan diwajibkan setiap 
Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi untuk membuat 
publikasi dan di informasikan melalui media Website 
Kementerian Agama atau media lain yang positif. 



 

BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN PENGESAHAN HASIL PENILAIAN 
KOMPETENSI 

 
Hasil penilaian Kompetensi disampaikan ke Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal 
Kementerian Agama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya 
pelaksanaan Penilaian Kompetensi. 

 

Hasil asesmen dapat ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim penjaminan 
mutu penyelenggaraan penilaian kompetensi, dengan catatan penyelenggaraan penilaian 
kompetensi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, Antara lain: 
❖ Dilakukannya perencanaan penyelenggaraan penilaian kompetensi 
❖ Dilaksanakannya FGD Persiapan Penilaian Kompetensi dengan hasil berita acara 

persiapan penyelenggaraan penilaian kompetensi dan diterima pada asesor H-7 paling 
lambat sebelum pelaksanaan asesmen dengan tembusan ke Biro Kepegawaian dan 
panitia; 

❖ Pelaksanaan asesmen menggunakan asesor bersertifikat asesor asesmen, 
menggunakan beberapa alat ukur/simulasi sesuai ketentuan, menggunakan lebih dari 
satu orang asesor, alat ukur dan simulasi serta tata ruang yang digunakan memenuhi 
prosedur dan standard minimal sesuai ketentuan; 

❖ Unit kerja penyelenggaraan penilaian kompetensi menyampaikan surat usulan 
penetapan hasil penyelenggaraan penilaian kompetensi yang dilampirkan laporan 
penyelenggaraan penilaian kompetensi beserta laporan kolektif dan individu hasil 
potensi dann kompetensi dari Asesor; 

❖ Penjamin mutu telah menetapkan dan memberikan penilaian minimal masih sesuai 
dengan catatan penyelenggaraan penilaian kompetensi sudah sesuai dengan standar 
minimal penyelenggaraan penilaian kompetensi dan sudah sesuai dengan konsensus 
yang tertuang dalam berita acara persiapan asesmen dan sesuai dengan standard 
kompetensi jabatan. 



PEMAHAMAN UMUM 
 

1. Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut PNS 
Kementerian Agama adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai pegawai negeri sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 
untuk menduduki jabatan pemerintahan; 

2. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah; 
3. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan 

dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; 
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan 

dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 
tertentu; 

5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan 
proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS Kementerian Agama sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh individu PNS 
Kementerian Agama berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang 
diperlukan dalam pelaksanaaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien; 

7. Uji Kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki individu 
PNS Kementerian Agama dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan 
menggunakan alat ukur tertentu; 

8. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang 
dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis 
jabatan; 

9. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang 
dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit 
organisasi; 

10. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku 
yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi 
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan 
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap 
pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan 
jabatan; 

11. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Asesor SDM Aparatur 
adalah pejabat fungsional pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan 
Penilaian kompetensi, manajerial dan sosial kultural di lingkungan instansi pemerintah;



12. Asesor Independen adalah asesor yang tidak berstatus pegawai negeri sipil, memiliki 
sertifikat asesor kompetensi manajerial, serta bernaung atau bekerja pada lembaga 
Penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural; 

13. Profil PNS adalah merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS yang 
terdiri atas data personal, kualifikasi, rekam jejak Jabatan, kompetensi riwayat 
pengembangan kompetensi, riwayat hasil Penilaian kinerja dan informasi kepegawaian 
lainnya; 

14. Profil Kompetensi PNS adalah informasi mengenai kemampuan PNS dalam 
melaksanakan tugas jabatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


