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PENGANTAR 
Dengan mengucap syukur ke hadirat ALLAH SWT, penyusunan Program 

Kerja (Proker) Pusat Pelayanan Asesmen Kompetensi Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat (PPAK 

LPPM ULM) Tahun 2020-2021 dapat diselesaikan. Proker ini sebagai 

pedoman program kerja yang akan dijalankan oleh organisasi. 

Penyusunan proker ini juga telah  mempertimbangkan lingkungan 

strategis yang dihadapi organisasi, perubahan – perubahan yang terjadi, 

tuntutan baik internal maupun eksternal dan rencana strategis organisasi. 

Dalam hal program kerja, dimungkinkan untuk melakukan review guna 

menghadapi dinamisasi lingkungan. Proker PPAK LPPM ULM terdiri dari 

penjelasan visi, misi, dan sasaran strategis organisasi. Proker juga 

dilengkapi dengan Key Performances Indicator sehingga dapat jelas dan 

terukur karena dilengkapi indikator kinerja dan terget. Program kerja 

adalah pejabaran berupa inisiatif yang dilakukan guna mewujudkan 

rencana strategis dan tujuan organisasi. 

Berikut disampaikan Proker PPAK LPPM ULM 2020-2021.  

 

Banjarmasin,   Januari 2020 

 

 

Koordinator 

Pusat Pelayanan Asesmen Kompetensi LPPM ULM 

 

 

 

M. Syarif Hidayatullah 
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PUSAT PELAYANAN ASESMEN KOMPETENSI (PPAK)  

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Kebutuhan akan Jasa Asesmen Kompetensi di Indonesia 

Sumber daya manusia adalah asset berharga yang mempunyai peran 

yang sangat vital bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Oleh karena itu, 

selain perlu peningkatan integritas, perlu juga dilakukan upaya untuk 

meningkatkan dan mengembangkan baik potensi maupun kompetensi setiap 

personil dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. Aparatur 

diharapkan dapat berfungsi sebagai pendorong dan penggerak reformasi 

birokrasi dan pembangunan, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 

Untuk mendapatkan profil aparatur yang mampu menjalankan fungsinya, 

maka dibutuhkan suatu penilaian yang objektif untuk menempatkan seorang 

pegawai dalam jabatan. Hal ini dapat dicapai salah satunya melalui metode 

penilaian kompetensi (assessment center). Metode assessment center 

melibatkan beragam teknik evaluasi, termasuk simulasi-simulasi yang 

berhubungan dengan jabatan, wawancara dan psikometrika. Metode ini 

diorientasikan untuk mengidentifikansi potensi-potensi dan kompetensi 

kandidat dalam mengelola tugas-tugas manajemen sesuai tuntutan organisasi 

(kontekstual – fit dengan budaya organisasi), juga sebagai metode yang 

mampu melakukan prediksi atas kinerja manajerial di masa yang akan datang. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan wujud nyata dari reformasi 

birokrasi, yang menekankan implementasi manajemen ASN berbasis merit, 

artinya pengelolaan dan penempatan ASN didasarkan pada aspek kualifikasi, 

kompetensi, dan kinerja. UU Nomor 5 Tahun 2014 disusun berdasarkan 

pertimbangan perwujudan cita-cita bangsa dan tujuan negara, perlunya 

pembangunan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, 

netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi 

dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi 
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masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan 

dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada perkembangan saat ini, 

manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan 

antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan 

kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, 

pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata 

kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, untuk mewujudkan aparatur sipil 

negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur 

sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan 

mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya 

dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil 

negara. 
 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata cara 

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi 

Pemerintah mengatur bagaimana teknis pelaksanaan penilaian kompetensi 

yang dimaksud. Dalam melakukan penilaian kompetensi manajerial 

diperlukan metode assessment center sesuai kebutuhan masing-masing 

instansi, sedangkan untuk daerah yang belum dapat menggunakan metode 

assessment center secara lengkap dapat menggunakan metode psikometri, 

wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi.     

Penerapan asesmen kompetensi menjadi momentum babak baru 

manajemen kepegawaian di era keterbukaan. Asesmen kompetensi diyakini 

akan melahirkan pegawai profesional yang ditandai dengan keunggulan 

kompetensi, kekuatan komitmen, dan kekokohan integritas. Untuk itu, 

diperlukan sebuah sistem kelembagaan asesmen kompetensi yang 

diharapkan dapat mencetak SDM aparatur yang professional dan kompeten 

sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia. 
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2. Tujuan dan Manfaat Pusat Pelayanan Asesmen Kompetensi  

Pendirian Pusat Pelayanan Asesmen Kompetensi memiliki dua 

tujuan utama, yaitu tujuan internal dan eksternal. Tujuan internal sejalan 

dengan misi Universitas Lambung Mangkurat yakni mewujudkan 

organisasi yang kuat dan disertai proses pemberdayaan seluruh elemen 

sivitas akademika dalam membangun daya saing. Universitas Lambung 

Mangkurat harus membangun SDM yang profesional, memiliki keunggulan 

kompetensi, kekuatan komitmen dan kekokohan integritas serta 

persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi yang 

kuat dan berdaya saing. Sedangkan, tujuan eksternal melalui pendirian 

Pusat Asesmen Kompetensi, Universitas Lambung Mangkurat memberikan 

kontribusi nyata dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan 

mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu 

membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, 

netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, 

dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi 

masyarakat. Selain itu,  membantu mewujudkan manajemen aparatur sipil 

negara yang berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan 

kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan 

kualifikasi yang dimiliki oleh pemegang jabatan sejalan dengan tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

Hasil Asesmen Kompetensi memiliki manfaat dalam berbagai 

konteks. Dalam  konteks seleksi dan mutasi, hasil asesmen digunakan 

untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang 

dipersyaratkan jabatan (the right man on the right place). Dalam konteks 

kebutuhan pelatihan dan pengembangan, hasil asesmen memberikan 

gambaran tentang kompetensi pegawai yang perlu dikembangkan sebagai 

upaya pembinaan melalui pelatihan dan atau pendidikan. Dalam konteks 

identifikasi kader pemimpin, hasil asesmen memberikan gambaran 
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terhadap individu-individu yang memiliki keahlian tertentu yang dapat 

dikembangkan sebagai pemimpin di masa yang akan datang (talent pool). 

Dalam konteks penelitian, hasil asesmen dapat menjadi bahan baku dalam 

melakukan penelitian-penelitian mengenai ilmu pengukuran potensi dan 

kompetensi dan bagaimana mengembangkan sebuah metode atau model 

pengembangan kompetensi seseorang secara efektif. 

 

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

Potensi dan permasalahan Pusat Pelayanan Asesmen Kompetensi 

LPPM ULM diidentifikasi dengan melakukan analisis terhadap lingkungan 

yang berpengaruh berupa analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan 

Ancaman.  

Kekuatan 

1) Dukungan moril dan motivasi Pimpinan Universitas 

2) Kerja keras dan kerjasama tim yang baik 

3) Kerjasama yang baik dengan internal tim Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat ULM 

4) Komitmen anggota tim pada upaya terus meningkatkan 

pengetahuan, kualitas kerja dan orientasi pelanggan 

5) Memiliki hubungan baik koordinasi dengan KASN dan BKN 

6) Memiliki beberapa mitra kerjasama yang berulang melakukan 

kerjasama 

7) Memiliki mitra kerjasama dengan Pemerintah Daerah di luar 

Provinsi Kalimantan Selatan 

8) Bernaung di bawah Universitas Lambung Mangkurat  

Kelemahan 

1) Kurangnya sarana dan prasana atau infrastruktur yang dimiliki 

2) Keterbatasan jumlah atau kuantitas SDM baik untuk tenaga 

administratif maupun tenaga ahli 

3) Masih lebih banyak fokus melakukan jasa layanan, belum optimal 
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untuk melakukan inisiatif kegiatan seperti seminar, 

pelatihan/workshop, penelitian dan sejenisnya 

Peluang 

1) Undang – undang ASN menekankan pentingnya penerapan merit 

system pada institusi pemerintah sejalan dengan salah satu misi 

organisasi  

2) Eksistensi PPAK LPPM ULM telah dikenal cukup luas baik regional 

maupun nasional 

3) Adanya tren peningkatan permintaan layanan kepada PPAK LPPM 

ULM 

4) Masih terbukanya potensi kerjasama yang lebih luas 

Ancaman 

1) Resistensi dan ketidaksenangan serta tekanan dari sebagian orang 

di internal ULM terhadap berdirinya PPAK LPPM ULM 

2) Ada pihak lain di internal ULM yang juga menggunakan nama 

institusi ULM untuk mencari mitra kerjasama dan melaksanakan 

kegiatan Asesmen 

3) Persaingan lembaga Assessment Center atau Asesmen SDM baik 

secara regional maupun nasional 

4) Meningkatnya pengawasan dan standar lembaga yang ditetapkan 

oleh aturan nasional 

Setiap organisasi perlu memiliki tujuan bersama tentang apa yang 

hendak di raih. Organisasi perlu menetapkan Rencana Strategis sehingga 

dapat digunakan sebagai pegangan bagi seluruh anggota organisasi dalam 

berpikir maupun bertindak untuk mewujudkan tujuan organisasi. 

 Rencana strategis PPAK LPPM ULM disusun dengan memperhatikan 

perkembangan lingkungan strategis yang sedang dihadapi serta tetap 

mengacu pada Visi dan Misi Universitas Lambung Mangkurat.  

Perencanaan strategis diperlukan setiap organisasi untuk menjalankan 

roda usahanya. 
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VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS  

PUSAT PELAYANAN ASESMEN KOMPETENSI 

 

 

 

 

 

1. Terkemuka 

 Organisasi yang akuntabel dengan mitra kerjasama yang 

luas 

 Bidang-bidang layanan terus tumbuh dan berkembang dan 

memperoleh pengakuan akreditasi A atau kredibiltas 

tertinggi 

 Sumber daya manusia yang unggul dan networking luas 

2. Berdaya saing  

 Organisasi harus mampu bersaing dan membangun 

keunggulan kompetitif 

 Organisasi yang dapat dipercaya 

3. Asesmen Kompetensi 

 Organisasi memiliki fokus pada keunggulan pada bidang-

bidang terkait asesmen kompetensi berupa asesmen dan 

pengembangan SDM, Asesmen dan Pengembangan 

Organisasi, Assessment Center dan Penelitian. 

 

 

 

 

Menjadi pusat pelayanan asesmen kompetensi yang 

terkemuka dan berdaya saing dalam memberikan layanan 

asesmen kompetensi di Indonesia pada tahun 2027. 

 

Visi 
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1. Membantu mewujudkan manajemen aparatur sipil negara 

yang berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan 

kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi 

dan kualifikasi yang dimiliki oleh pemegang jabatan sejalan 

dengan tata kelola pemerintahan yang baik 

2. Membantu menyiapkan kader-kader pemimpin yang 

profesional, memiliki keunggulan kompetensi, kekuatan 

komitmen dan kekokohan integritas serta persyaratan lainnya 

yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi yang kuat dan 

berdaya saing.  

3. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

kompetensi dan inovasi di dalam pengukuran kompetensi 

 

Misi 

 

 

 Kualitas  

 Intelektualitas  

 Profesionalitas 

 

Values 
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 SASARAN STRATEGIS 

Sasaran menjelaskan apa saja yang harus dilakukan/kerjakan dengan baik 

agar dapat secara efektif mengimplementasikan strategi organisasi. Sasaran 

strategis Pusat Pelayanan Asesmen Kompetensi ULM : 

 

(1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM  

(2) Meningkatkan, mempertahankan dan mempererat mitra kerjasama 

(3) Melengkapi sarana prasarana  

(4) Mengembangkan bidang-bidang lain yang masih terkait dengan asesmen 

kompetensi  

(5) Memperkuat kedudukan organisasi baik secara internal maupun pengakuan 

eksternal atau kredibiltas nasional 

(6) Memperkuat komitmen tim dalam memajukan organisasi 

(7) Meningkatkan kontribusi bagi masyarakat 

 

 KEY PERFORMANCES INDICATOR PROGRAM KERJA 2020 -2021 

SASARAN 
STRATEGIS 

UKURAN 
KINERJA / 
INDIKATOR 
KEBERHASILAN 

TARGET INISIATIF 
(program/kegiatan/tindaka
n) 

(8) Meningkatkan 

kualitas dan 

kuantitas SDM 

Tersedianya 
Tenaga 
Administrasi/St
af 

2020 Mengajukan ke Universitas 

Terisinya 
Pejabat 
Koordinator 
Bidang-bidang 
yang Mumpuni 

2021 Screening SDM ULM 

Meningkatkan, 

mempertahanka

n dan 

mempererat 

mitra kerjasama 

 

Peningkatan 
Jumlah Mitra 
Kerjasama 

1 Mitra 
Kerjasam
a Baru 
Setiap 
Tahun 

Aktif sosialisasi dan promosi 

Peningkatan 
Jumlah 
Pemasukan 
Dana 

10% 
Setiap 
Tahun 

Aktif sosialisasi dan promosi 
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Jumlah Mitra 
Kerjasama yang 
Beralih ke 
Lembaga Lain 

0% Terus menjalin koordinasi 
dan menjaga hubungan pada 
instansi yang telah 
bekerjasama 

Jumlah 
Komplain  

0% Terus menjaga dan 
meningkatkan kualitas 
layanan 

Melengkapi 

Sarana 

Prasarana 

Adanya Gedung 
Kantor dan 
Asesmen yang 
representatif 

2020  Mengajukan ke 
Universitas 

 Studi Banding 
 Pengelolaan dana 

secara efektif 
Terbangunnya 
Fasilitas 
Assessment 
Center Sesuai 
Peraturan BKN 

2021  Mengajukan ke 
Universitas 

 Studi Banding 
 Pengelolaan dana 

secara efektif 
Memperkuat 

komitmen tim 

dalam 

memajukan 

organisasi 

Jumlah anggota 
keluar tim 
karena ada 
masalah internal 

0%  Menjaga silaturahim 
 Menyelenggarakan 

tim building 

Meningkatkan 

kontribusi bagi 

masyarakat 

Adanya kegiatan 
seminar atau 
sejenisnya bagi 
peningkatan 
SDM masyarakat 

Minimal 1 
kegiatan 

setiap 
tahun 

 Aktif menjalin 
komunikasi dengan 
para praktisi atau 
perusahaan 

 Aktif menjalin 
komunikasi terkait 
kebutuhan mahasiswa 

 Inisiatif kegiatan 
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 STRUKTUR ORGANISASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PENUTUP 

 Proker PPAK LPPM ULM 2020-2021 merupakan panduan bagi seluruh 

anggota organisasi beraktivitas. Proker ini selanjutnya juga akan menjadi 

acuan dalam pemantauan dan evaluasi organisasi dan informasi kepada 

stakeholders. 

Pada era sekarang ini, dengan lingkungan strategis yang terus 

berubah dan sulit dipresiksi, maka proker perlu dilakukan tinjauan seiring 

berjalannya waktu. Dengan keadaan demikian pula, proker dapat dirubah 

atas inisiatif kesepakatan anggota tim. 

PPAK LPPM ULM memiliki tujuan dan manfaat besar baik secara 

internal maupun eksternal ULM. Keberhasilan Pusat Pelayanan Asesmen 

Kompetensi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarkat Universitas 

Lambung Mangkurat sangat ditentukan oleh dukungan dan kerjasama semua 



PROGRAM KERJA 

PUSAT PELAYANAN ASESMEN KOMPETENSI LPPM ULM 

2020-2021 

13 

 

pihak. Penetapan personel dan struktur organisasi memerlukan kecermatan 

dalam hal penguasaan kompetensi substantif, teknik penilaian dan 

metodologi. Pemenuhan fasilitas dan dukungan moril akan sangat 

berpengaruh pada pencapaian sasaran strategis organisasi ke depan. 

 

 

 

KOORDINATOR, 

Pusat Pelayanan Asesmen Kompetensi ULM 

 

 

 

        M. Syarif Hidayatullah, M. Psi, Psikolog 

        NIP. 19861114 201404 1 001 

 


