












LAMPIRAN A 

DESKRIPSI KOMPETENSI 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN 

TRANSMIGRASI  

 

Nama Jabatan  : Kepala Biro Perencanaan 

Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi 
Urusan Pemerintah : Perencanaan 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar Jabatan 

Kepala Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi dan penyusunan perencanaaan umum, program, 
anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

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 
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 dari berbagai 

sumber dengan pihak lain 
untuk mendapatkan 

pemahaman yang sama; 

4.2. Menuangkan pemikiran/ 
konsep dari berbagai 

sudut pandang/ 
multidimensi dalam 

bentuk tulisan formal 
4.3. Menyampaikan informasi 

secara persuasif untuk 
mendorong pemangku 

kepentingan sepakat pada 

langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 

meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

4. Orientasi pada 

hasil 

4 Mendorong unit kerja 

mencapai target yang 
ditetapkan atau 

melebihi hasil kerja 

sebelumnya 

4.1. Mendorong unit kerja di 

tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 

melebihi target yang 

ditetapkan. 
4.2. Memantau dan 

mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras 

dengan sasaran strategis 
instansi. 

4.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 

antar unit kerja dalam 

rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 

pencaian target organisasi. 

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 

publik secara objektif, 
transparan, dan 



professional dalam lingkup 

organisasi; 
4.2. Menjaga agar kebijakan 

pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 

dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 

memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 

terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok/ partai 

politik; 

4.3. Menerapkan strategi 
jangka panjang yang 

berfokus pada pemenuhan 
kebutuhan pemangku 

kepentingan dalam 
menyusun kebijakan 

dengan mengikuti standar 

objektif,  netral, tidak 
memihak, tidak 

diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 

kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

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. 

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, gender, sosial 
ekonomi, preferensi politik 

untuk mencapai 
kelancaran pencapaian 

tujuan organisasi. 
4.3. Mampu membuat program 

yang mengakomodasi 

perbedaan latar belakang, 
agama/kepercayaan, 

suku, gender, sosial 
ekonomi, preferensi 

politik. 

  



C. Teknis 

10. Perencanaan 

Strategi 

4 Menjabarkan strategi 

organisasi yang 
efektif dan membuat 

keputusan pada 

situasi yang 
kompleks 

4.1. Menjabarkan visi, misi, 

dan nilai-nilai organisasi 
ke dalam strategi yang 

efektif. 

4.2. Mendorong dan 
memberikan inspirasi bagi 

bawahan untuk 
menyadari keterlibatan 

mereka pada sasaran 
organisasi. 

4.3. Menunjukkan pemikiran 

yang strategik dan 
menyusun rencana 

strategi yang mendukung 
operasional organisasi 

menuju visi yang 
ditetapkan. 

4.4. Mengembangkan, 
mengkoordinasikan, dan 

mengevaluasi strategi 

pengelolaan perubahan 
sehingga dapat 

menghasilkan perubahan 
di dalam organisasi. 

4.5. Membuat keputusan pada 
situasi yang kompleks, 

ambigu, dan banyak 

pihak yang 
berkepentingan. 

11. Pengumpulan 

dan Analisis 
Data 

4 Membina dan 

mengarahkan 
pelaksanaan 

penyiapan data, 
informasi, dan bahan 

perencanaan 

4.1. Melakukan koordinasi 

dan pembinaan untuk 
penyiapan data, informasi 

dan bahan perencanaan. 
4.2. Melakukan evaluasi 

terhadap efektifitas 
pelaksanaan 

pengumpulan data dan 

informasi serta penyiapan 
bahan perencanaan. 

4.3. Memberikan pengarahan 
dan rekomendasi untuk 

menyelesaikan masalah 
non rutin pada 

pelaksanaan 

pengumpulan data dan 
informasi serta penyiapan 

bahan perencanaan. 



12. Formulasi dan 

Integrasi 
Perencanaan 

4 Melakukan 

koordinasi dan 
pembinaan 

penyusunan 

perencanaan 
Kementerian 

4.1. Melakukan koordinasi 

penyusunan berbagai 
perencanaan (jangka 

panjang, menengah, 

maupun pendek).  
4.2. Menunjukkan sikap 

proaktif untuk 
mengantisipasi dan 

merespon perubahan 
rencana, dan menghindari 

terjadinya krisis. 
4.3. Merumuskan perbaikan, 

penyempurnaan, 

pengembangan, inovasi, 
dan skala prioritas 

kegiatan ke dalam 
perencanaan berikutnya. 

13. Penyusunan 

Program Kerja 

4 Melakukan 

koordinasi dan 
pembinaan 

penyusunan program 

kerja 

4.1. Melakukan koordinasi 

penyusunan program 
kerja dan mengevaluasi 

keselarasan dengan 

program jangka 
menengah dan jangka 

panjang. 
4.2. Melakukan koordinasi 

finalisasi penyusunan 
program kerja sehingga 

sinkron satu dengan 

lainnya dan terintegrasi 
dengan program jangka 

menengah dan jangka 
panjang. 

4.3. Melakukan pemecahan 
masalah dan memberikan 

rekomendasi untuk 
membuat perbaikan, 

penyempurnaan, 

pengembangan, inovasi, 
dan skala prioritas 

program kerja. 

14. Penyusunan 
Anggaran 

4 Melakukan 
koordinasi dan 

pembinaan 
penyusunan rencana 

anggaran 

4.1. Melakukan koordinasi 
dan pembinaan 

penyusunan rencana 
anggaran untuk seluruh 

program kerja dengan 

memperhatikan prioritas, 
maupun batasan 

anggaran jangka pendek, 
jangka menengah, dan 

jangka panjang. 
4.2. Melakukan identifikasi 

untuk tambahan atau 
alternatif sumber-sumber 

dana dan pendanaan bagi 

pelaksanaan program 
kerja strategis. 



4.3. Melakukan evaluasi 

terhadap usulan revisi 
anggaran yang diajukan. 

15. Pemantauan, 

Evaluasi, dan 

Pelaporan 

4 Melakukan 

koordinasi dan 

pembinaan proses 
pemantauan, 

evaluasi, dan 
pelaporan 

pelaksanaan 

program kerja 

4.1. Memimpin kegiatan 

pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan program 
kerja. 

4.2. Mengembangkan 
parameter dan indikator-

indikator keberhasilan 
untuk mengukur 

kemajuan pelaksanaan 

program kerja. 
4.3. Melakukan investigasi 

penyebab terjadinya 
ketidaksesuaian 

hasil/jadwal dari 
pelaksanaan program 

kerja dan memberikan 
rekomendasi untuk 

mengatasi hal tersebut. 

4.4. Menyiapkan finalisasi 
Laporan Pemantauan dan 

Evaluasi pelaksanaan 

program kerja. 

 

  



Nama Jabatan  : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tatalaksana 
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi 

Urusan Pemerintah : Hukum 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

I. IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar Jabatan 

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai 

tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan 
peraturan perundang-undangan, pelayanan dan advokasi hukum, 

penelaahan dan evaluasi produk hukum dan perjanjian serta 
pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

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 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 dari berbagai 
sumber dengan pihak lain 

untuk mendapatkan 

pemahaman yang sama. 
4.2. Menuangkan pemikiran/ 

konsep dari berbagai sudut 
pandang/ multidimensi dalam 

bentuk tulisan formal. 
4.3. Menyampaikan informasi 

secara persuasif untuk 
mendorong pemangku 

kepentingan sepakat pada 

langkah-langkah bersama 
dengan tujuan meningkatkan 

kinerja secara keseluruhan. 

4. Orientasi pada 
hasil 

4 Mendorong unit 
kerja mencapai 

target yang 
ditetapkan atau 

melebihi hasil kerja 

sebelumnya 

4.1. Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 

mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 

ditetapkan. 

4.2. Memantau dan mengevaluasi 
hasil kerja unitnya agar selaras 

dengan sasaran strategis 
instansi. 

4.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama antar 

unit kerja dalam rangka 

meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi pencaian target 

organisasi. 

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 publik secara 
objektif, transparan, dan 

professional dalam lingkup 
organisasi. 

4.2. Menjaga agar kebijakan 

pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 

instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 

yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak diskriminatif, 

serta tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 

kelompok/ partai politik. 

4.3. Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus pada 



pemenuhan kebutuhan 

pemangku kepentingan dalam 
menyusun kebijakan dengan 

mengikuti standar objektif,  

netral, tidak memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 

tidak terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok. 

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. 

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. 

C. Teknis 

10. Pengelolaan 

Urusan 
Hukum 

4 Melakukan  

pembinaan untuk 
pengelolaan 

permasalahan 

hukum di 
organisasi 

pemerintah 

4.1. Menyusun rencana dan 

memberikan pengarahan 
terkait dengan semua aspek 

urusan hukum yang terjadi di 

dalam organisasi dan 
memastikan organisasi 

terlindungi hukum secara 
maksimal. 

4.2. Menyusun, memutakhirkan, 
dan memastikan 

implementasi Rencana 
Strategi dan Rencana Kerja 

Biro terlaksana sesuai dengan 

arahan organisasi dan 
pemerintah. 

4.3. Menugaskan penasihat 
hukum yang profesional 

untuk memberikan 
pendampingan yang 

diperlukan oleh organisasi. 



11. Produk Hukum 

dan Peraturan 
Perundang-

undangan 

4 Melakukan  

koordinasi dan 
pembinaan untuk 

menyusun serta 

mengimplementasik
an kebijakan dan 

peraturan maupun 
fasilitasi advokasi 

hukum 

4.1. Memimpin dan mengarahkan 

proses penyusunan kebijakan-
kebijakan dan peraturan-

peraturan organisasi untuk 

menjaga keselarasannya 
dengan peraturan dan 

Undang-Undang yang berlaku. 
4.2. Memberikan layanan 

advokasi/nasihat hukum bagi 
organisasi untuk 

menggunakan dan 
mengimplementasikan 

peraturan dan Undang-

Undang. 
4.3. Memastikan terlaksananya 

implementasi peraturan dan 
perundang-undangan di dalam 

organisasi, sesuai dengan yang 
seharusnya. 

4.4. Melakukan evaluasi 

pelaksanaan program kegiatan 
penyusunan peraturan 

perundang-undangan, 
pelayanan dan advokasi 

hukum, serta penelaahan, 
evaluasi produk hukum, dan 

perjanjian. 
4.5. Melakukan pembinaan untuk 

mengimplementasikan 

Peraturan, dan Perundang-
Undangan yang terkait dengan 

bidang-bidang kegiatan 
organisasi. 

12. Layanan 

Advokasi 
Hukum 

4 Mengkoordinasikan 

dan 
mengembangkan  

pembinaan untuk 

memberikan 
advokasi hukum 

yang strategis 

4.1. Mengembangkan dan 

memberikan pengarahan 
dalam melaksanakan strategi 

dan taktik pada proses 

negosiasi hukum. 
4.2. Melakukan evaluasi terhadap 

kekuatan dan kelemahan 
kasus-kasus yang dihadapi 

oleh organisasi maupun 
tuntutan-tuntutan hukum 

kepada organisasi, hak-hak 
organisasi dan elemen-elemen 

yang menguatkan posisi 

hukum organisasi. 
4.3. Memberikan advokasi hukum 

kepada organisasi sesuai 
dengan hak-hak organisasi 

dengan cara yang mudah 
dipahami. 

4.4. Melakukan evaluasi terhadap 

mekanisme non litigasi 
(termasuk arbitrase, mediasi, 

dan konsiliasi) untuk 



menyelesaikan perselisihan. 

4.5. Melakukan analisis dan 
evaluasi terhadap kelebihan 

dan kekurangan opsi mediasi 

untuk menyelesaikan kasus 
dan menjelaskannya dengan 

cara yang mudah dipahami. 
4.6. Merepresentasikan organisasi 

di pengadilan dengan cara 
yang bijaksana. 

13. Business Legal 
Drafting 

4 Melakukan 

koordinasi dan 

mengembangkan  
pembinaan untuk 

membuat 
perjanjian/naskah 

dokumen hukum 

4.1. Memberikan evaluasi dan 

pengarahan terhadap 

penyusunan naskah 
perjanjian/kontrak kerja sama. 

4.2. Menganalisis dan memberikan 
rekomendasi untuk 

menyempurnakan legal 
drafting yang sudah disusun. 

4.3. Melakukan proof reading 

untuk draft naskah perjanjian 
dan surat menyurat yang 

berkaitan dengan pekerjaan 
hukum. 

4.4. Melakukan evaluasi dan 
asesmen terhadap cara 

pandang dalam klausul 

penyelesaian kasus hukum 
yang mungkin terjadi pada 

suatu perjanjian kerja sama, 
dengan memberikan case 

study kejadian sejenis sebagai 
bahan pembelajaran. 

4.5. Mengevaluasi dan memberikan 
rekomendasi perbaikan 

terhadap naskah dokumen 

hukum, sesuai dengan 
peraturan hukum yang 

berlaku  eksternal maupun 
internal. 

14. Pengembangan 

Organisasi 

4 Mengevaluasi 

perubahan 
organisasi serta 

melakukan 

pembinaan untuk 
mengembangkan 

organisasi 

4.1. Melakukan evaluasi terhadap 

setiap dampak perubahan 
desain struktur organisasi dan 

cara pengelolaan risiko dalam 

jangka pendek dan jangka 
panjang. 

4.2. Menyusun roadmap 
implementasi pengembangan 

dan struktur organisasi. 
4.3. Menyusun program tematik 

untuk mengimplementasikan 
budaya organisasi. 

4.4. Melakukan evaluasi terhadap 

implementasi program budaya 
organisasi termasuk program 

perubahannya. 



15. Pengelolaan 

Proses Bisnis 

4 Melakukan 

koordinasi dan 
pembinaan untuk 

menentukan 

prioritas 
penyempurnaan 

proses bisnis 

4.1. Melakukan benchmark dari 

praktek eksternal untuk 
mengembangkan indikator 

kinerja proses bisnis organisasi. 

4.2. Menentukan prioritas proses 
penyempurnaan dan 

pengelolaan proses bisnis 
utama.  

4.3. Melakukan koordinasi untuk 
mengintegrasikan, melakukan 

standarisasi, dan 
menyederhanakan sistem dan 

proses. 
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LAMPIRAN-B 

FORMAT LAMARAN 
 

Jakarta,                      2020 
 

 
Kepada Yth. 

Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

d/a Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Sekretariat Jenderal 

Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Nomor 17, Jakarta Selatan 
di 

   Jakarta 
 

Sehubungan dengan Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Pengisian 
Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 001/KP.01.01/PANSEL/VI/2020, 

saya yang bertandatangan di bawah ini, 

Nama : …………………………………………………………..  

NIP : ………………………………………………………….. 
Pangkat/Gol.Ruang : ………………………………………………………….. 

Jabatan : ………………………………………………………….. 

Unit Kerja/Instansi : ………………………………………………………….. 

Mengajukan diri untuk mengikuti proses Seleksi Terbuka Pengisian 

Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi dengan pilihan jabatan............................*) 

Atas pengajuan diri dalam proses seleksi ini saya menyatakan bahwa saya 

bersedia mengikuti seluruh proses dan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Panitia Seleksi. Sebagai kelengkapan, terlampir saya sampaikan dokumen 

persyaratan yang ditentukan. Demikian untuk menjadikan maklum dan 

atas perhatiannya diucapkan terimakasih. 

 
Hormat saya, 

 
 

(materai 6.000) 

 
................................................... (nama) 

.............................................(NIP) 
Keterangan 

*) diisi nama jabatan yang dipilih 
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LAMPIRAN-C 
FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 

I. DATA PRIBADI 

1 Nama Lengkap :  

2 NIP :  

3 Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) 

:  

4 Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP) 

:  

5 Pangkat dan Golongan 

Ruang 

:  

6 Tempat dan Tanggal 
Lahir 

:  

7 Nomor Telephone :  

8 Jenis Kelamin :  

9 Agama :  

10 Status Perkawinan :  

11 Alamat rumah   

a Jalan :  

b RT/RW :  

c Kelurahan/Desa :  

d Kecamatan :  

e Kabupaten/Kota :  

f Provinsi :  

g Nomor telpon rumah :  

h Nomor telpon 
genggam 

:  

e Email :  

12 Keterangan fisik   

a Tinggi badan (Cm) :  

b Berat badan (Kg) :  

c Rambut :  

d Bentuk muka :  

e Warna kulit :  

f Ciri khas :  

g Cacat tubuh :  

13 Kegemaran (hobby) :  

II. DATA KELUARGA 

NO 
HUBUNGAN 

KELUARGA 
NAMA LENGKAP 

TEMPAT/ 

TGL LAHIR 
NIK 

TEMPAT 

TINGGAL 

1 Isteri     

2 Anak ke-1     

3 Anak ke-2     

4 Anak ke-3     

5 Anak ke-4     
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III. RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. Pendidikan Formal 

NO JENJANG 

NAMA 

LEMBAGA 

PENDIDIKAN 

JURUSAN 

TAHUN 

KE-

LULUSAN 

LOKASI 

PENDI-

DIKAN 

NAMA 
KEPALA 

SEKOLAH/

REKTOR/ 

DIREKTUR 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

2. Diklat Kedinasan 

a. Diklat Teknis 

NO 
NAMA 

DIKLAT 

WAKTU 

PELAKSANAAN*) 

NOMOR TANDA 

KELULUSAN/STTB 

LOKASI 

DIKLAT 

PENYELENGGARA 

DIKLAT 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

*) Dari tanggal, bulan, tahun sampai dengan tanggal, bulan, tahun 

b. Diklat Kepemimpinan 

NO 
NAMA 

DIKLAT 

WAKTU 

PELAKSANAAN*) 

NOMOR TANDA 

KELULUSAN/STTB 

LOKASI 

DIKLAT 

PENYELENGGARA 

DIKLAT 

      

      

      

      

      

      

      

*)Dari tanggal, bulan, tahun sampai dengan tanggal, bulan, tahun 

 

 

  



Lampiran-C_Formulir DRH| 3 
 

IV. RIWAYAT PEKERJAAN 

a. Riwayat Kepangkatan 

NO PANGKAT GOL/RUANG TMT 
SURAT KEPUTUSAN 

PEJABAT NOMOR TANGGAL 

       

       

       

       

       

       

       

       

b. Riwayat jabatan/penugasan 

NO JABATAN/PENUGASAN 
JANGKA 
WAKTU*) 

SURAT KEPUTUSAN 

PEJABAT NOMOR TANGGAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

*) Dari tanggal, bulan, tahun sampai dengan tanggal, bulan, tahun 

 

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan 

apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia 

menanggung resiko yang diakibatkan olehnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Jakarta,                      2020 

 
 

………………………………………………….. (nama) 

………………………………………………….. (NIP) 
 

MENGETAHUI 
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang 

menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada 
Kementerian/Lembaga atau 
Pemprov/Pemkab/Pemkot 

 
 

………………………………………………….. (nama) 
………………………………………………….. (NIP) 
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LAMPIRAN-D 

FORMAT PERNYATAAN TIDAK MENJALANI HUKUMAN 
 

SURAT PERNYATAAN ATASAN LANGSUNG 
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN 

Nomor : …………………….2020 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : ………………………………………………………………………. 

NIP : ……………………………………………………………………… 

Pangkat/Gol. Ruang : ………………………………………………………………………. 

Jabatan : ……………………………………………………………………… 

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: 

Nama : ………………………………………………………………………. 

NIP/NRP : ………………………………………………………………………. 

Pangkat/Gol. Ruang : ………………………………………………………………………. 

Jabatan : ………………………………………………………………………. 

tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan/atau hukuman disiplin tingkat 
sedang atau tingkat berat serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin 

tingkat sedang atau tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat 
sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Pernyataan 

ini tidak benar, saya bersedia menanggung resiko yang diakibatkan olehnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Jakarta,                2020 

 
……………………………………………………………… 

…………………………………………*) 
 

(Materai 6000) 
 

………………………………………………….. (nama) 

………………………………………………….. (NIP) 

*) Nama Jabatan Atasan Langsung 

Mengetahui 

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang 

menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada 
Kementerian/Lembaga atau 

Pemprov/Pemkab/Pemkot 

 

...........................................(nama) 

..............................................(NIP) 
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LAMPIRAN-E 
FORMAT PERNYATAAN TIDAK BERAFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

TIDAK BERAFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama : ………………………………………………………………………. 

NIP : ………………………………………………………………………. 

Pangkat/Gol. Ruang : ………………………………………………………………………. 

Jabatan : ………………………………………………………………………. 

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak memiliki 

afiliasi dengan partai politik. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila 

di kemudian hari ternyata isi pernyataan ini tidak benar, saya bersedia 
menanggung resiko yang diakibatkan olehnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Jakarta,………………………. 2020 

 
……………………………………………………………… 

………………………………………… 
 

(materai 6000) 

 
………………………………………………….. (nama) 

………………………………………………….. (NIP) 
 

MENGETAHUI 
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang 

menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada 
Kementerian/Lembaga atau 
Pemprov/Pemkab/Pemkot 

 
 

 
………………………………………………….. (nama) 

……………………………………………….. (NIP) 
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LAMPIRAN-F 

PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN 
 

PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN/ 

PEJABAT YANG BERWENANG*) 
Nomor : ……………………………../2020 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama : ………………………………………………………………………. 

Jabatan : ………………………………………………………………………. 

selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atas: 

Nama : ………………………………………………………………………. 

NIP : ………………………………………………………………………. 

Pangkat/Gol.Ruang : ………………………………………………………………………. 

Jabatan : ………………………………………………………………………. 

dengan ini memberikan persetujuan untuk mengikuti proses Seleksi Terbuka 
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman 

Panitia Seleksi Nomor: 001/KP.01.01/PANSEL/VI/2020 

 

Jakarta,………………….…2020 
 

……………………………………………………………… 
…………………………………………**) 

 
 
 

 
………………………………………………….. (nama) 

………………………………………………….. (NIP) 
 
*) Pilih salah satu 

**) Nama Pejabat Pembina Kepegawaian atau PyB yang diberikan kewenangan. 

 


