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I. Latar Belakang   

Pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu fokus utama 

pemerintah untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang telah 

diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dengan sumber 

daya yang handal diharapkan visi misi Indonesia emas tahun 2045 dapat 

tercapai. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mencapai impian tersebut 

didukung oleh 4 pilar utama yaitu: 1) pembangunan SDM dan penguasaan 

IPTEK, 2) perkembangan ekonomi berkelanjutan, 3) pemerataan 

pembangunan, dan 4) ketahanan nasional tatakelola pemerintahan.  

Selain itu Peningkatan kualitas SDM dalam prioritas nasional juga 

dilakukan untuk mendukung dalam menerapkan “Making Indonesia 4.0” 

sejalan dengan RPJMN tahun 2020-2024 dimana salah satu fokus utamanya 

adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya 

saing. Peningkatan sumber daya manusia dalam pemerintahan membawa 

pada target pemerintah untuk mewujudkan Smart ASN. Profil Smart ASN 

digambarkan sebagai sosok yang berwawasan global, menguasai IT dan 

bahasa asing,  inovatif, adaptif dan networking yang baik untuk mewujudkan 

birokrasi Indonesia berkelas dunia. Smart ASN diharapkan memiliki kualitas 

mumpuni sebagai digital talent dalam mendukung transformasi digital di Era 

Revolusi Industri 4.0.  

Sebagai respon atas hal tersebut pemerintah telah mengembangkan 

berbagai metode-metode online dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, 

mengalihkan proses manual ke proses online dan pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) dalam prosesnya. Kegiatan pemerintahan 

dimaksud termasuk didalamnya adalah pelaksanaan proses pendidikan dan 

pelatihan berbasis pada teknologi informasi.  



Widyaiswara sebagai fasilitator dalam pelatihan tersebut tentunya 

dituntut mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan 

meningkatkan kompetensinya, sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Untuk itu kompetensi yang dimiliki oleh setiap Widyaiswara harus 

dapat dinilai dan diukur. Pengukuran dan penilaian kompetensi tersebut 

salah satunya melalui mekanisme uji kompetensi sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, dan 

Peraturan Menpan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, 

Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS. Uji kompetensi ini 

dimaksudkan untuk mengetahui Kompetensi yang wajib dimiliki oleh 

seorang ASN yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan 

kompetensi sosial kultural.   

Tugas dan fungsi Widyaiswara saat ini tidak hanya mendidik, mengajar 

dan melatih, namun seorang Widyaiswara harus dapat memberikan 

kontribusi nyata bagi keberlanjutan dan kemajuan unit organisasinya. 

Untuk itu pemetaan dan pengukuran kompetensinya harus terukur pada 

setiap jenjang jabatan. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap Widyaiswara 

pada setiap jenjang tentunya akan berbeda, disesuaikan dengan peran dan 

kontribusi yang diembannya.  

Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Pembinaan Jabatan 

Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi ASN, yang selanjutnya 

disingkat menjadi Pusbin JF Bangkom ASN, sebagai instansi pembina 

Jabatan Fungsional Widyaiswara telah menetapkan beberapa kebijakan 

dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara untuk memberikan 

petunjuk teknis bagi Widyaiswara dalam menjalankan peran sesuai bidang 

kepakarannya. Salah satu mekanisme yang perlu dilakukan oleh Lembaga 

Administrasi Negara sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional 

Widyaiswara adalah melakukan mekanisme Uji Kompetensi Jabatan 

Fungsional Widyaiswara. 

Uji Kompetensi adalah penilaian terhadap Jabatan Fungsional 

Widyaiswara yang mencakup pengukuran Kompetensi Teknis, Kompetensi 



Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural dalam rangka menyediakan 

informasi mengenai kemampuan Jabatan Fungsional Widyaiswara dalam 

melaksanakan tugas Jabatan. Hasil proses Uji Kompetensi ini digunakan 

sebagai rekomendasi untuk menentukan kelulusan Widyaiswara sehingga 

dinilai layak untuk diangkat menjadi Widyaiswara atau naik ke jenjang 

Widyaiswara yang lebih tinggi. 

Proses Uji Kompetensi terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu tahap seleksi 

administrasi, dan tahap uji pemenuhan standar kompetensi Jabatan 

Fungsional Widyaiswara. Seleksi administrasi dilakukan untuk mengecek 

keabsahan/validitas dan kesesuaian informasi administrasi dari 

Widyaiswara dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan 

yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara, sedangkan proses 

pemenuhan standar kompetensi dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan Widyaiswara. Uji Kompetensi ini dilakukan dengan berdasar 

pada prinsip profesionalisme, keterbukaan, tidak diskriminatif, dan berbasis 

kompetensi. 

 

II. Tujuan 

Tujuan penyusunan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (PerLAN) ini 

adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam 

penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara. 

 

III. Sasaran  

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan PerLAN ini adalah 

tersusunnya pedoman penyelenggaraan uji kompetensi sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

IV. Pokok-Pokok Pikiran 

Pokok-pokok penyelenggaraan Uji Kompetensi yang diakomodasi dalam 

PerLAN ini, adalah sebagai berikut: 

 

 



No. Perihal Keterangan 

1.  Jenis Uji Kompetensi  Uji Kompetensi terdiri atas: 

a. Uji Kompetensi Pengangkatan, yaitu uji 

kompetensi yang dilakukan untuk 

pengangkatan dalam JF WI melalui 

perpindahan dari jabatan lain; atau 

b. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang yaitu 

uji kompetensi yang dilakukan untuk 

kenaikan dalam jenjang JF WI setingkat 

lebih tinggi. 

 

Uji Kompetensi Pengangkatan terdiri atas: 

a. Uji Kompetensi Pengangkatan dalam 

jenjang ahli pertama;  

b. Uji Kompetensi Pengangkatan dalam 

jenjang ahli muda; 

c. Uji Kompetensi Pengangkatan dalam 

jenjang ahli madya; dan 

d. Uji Kompetensi Pengangkatan dalam 

jenjang ahli utama. 

 

Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang terdiri 

atas: 

a. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang ahli 

muda; 

b. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang ahli 

madya; dan 

c. Uji kompetensi Kenaikan Jenjang ahli 

utama. 



2.  Kepesertaan Jumlah Peserta sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berjumlah paling sedikit: 

a. 5 (lima) orang untuk Uji Kompetensi 

Pengangkatan; dan 

b. 10 (sepuluh) orang untuk Uji Kompetensi 

Kenaikan Jenjang. 

3.  Penyelenggaraan Uji 

Kompetensi 

Penyelenggaraan Uji Kompetensi terdiri atas 

4 (empat) tahap yaitu: 

a. tahap pengusulan Peserta; 

b. tahap seleksi administrasi;  

c. tahap pelaksanaan; dan 

d. tahap evaluasi. 

4.  Evaluasi  a. Evaluasi dilakukan pada setiap tahap 

pelaksanaan  

b. Nilai pada setiap tahap tersebut paling 

rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol 

nol). 

c. Dalam pelaksanaan evaluasi dapat 

mempertimbangkan rekam jejak serta 

data dan/atau informasi mengenai 

Peserta. 

5.  Pendanaan Pembiayaan Uji Kompetensi dibebankan 

pada anggaran LAN dan/atau anggaran 

Instansi Pengusul. 

 

 

V. Ruang Lingkup Materi 

1. Tujuan PerLAN 

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan uji 

kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara, baik uji kompetensi 



pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara maupun uji 

kompetensi bagi Widyaiswara yang akan naik jenjang. 

 

2. Persyaratan Peserta Uji Kompetensi 

a. Persyaratan Peserta Pengangkatan 

1) Peserta Uji Kompetensi Pengangkatan wajib memenuhi persyaratan 

sebagai berikut:  

a) Adanya kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara 

b) berstatus PNS; 

c) melengkapi dokumen persyaratan yang ditetapkan oleh LAN;  

d) usia, pangkat dan golongan pada saat pengusulan sebagai 

Peserta pada:  

(1) Uji Kompetensi Pengangkatan jenjang ahli pertama, berusia 

paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan 

pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah penata 

muda tingkat I (III/b), 

(2) Uji Kompetensi Pengangkatan jenjang ahli muda, berusia 

paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan 

pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah penata 

(III/c);  

(3) Uji Kompetensi Pengangkatan jenjang ahli madya, berusia 

paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun 3 (tiga) bulan 

dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah 

pembina (IV/a) untuk Uji Kompetensi Pengangkatan jenjang 

ahli madya; dan 

(4) Uji Kompetensi Pengangkatan jenjang ahli utama: 

a) bagi Peserta yang duduk dalam jabatan pimpinan tinggi, 

berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun 3 

(tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang terakhir 

paling rendah pembina utama madya (IV/d) atau 



b) bagi Peserta yang duduk dalam jabatan fungsional ahli 

utama, berusia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun 3 

(tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang terakhir 

paling rendah pembina utama madya (IV/d). 

c) menyampaikan bahan Uji Kompetensi Pengangkatan 

berupa:  

1. RBPMP, RP, dan bahan ajar bagi Peserta Uji 

Kompetensi Pengangkatan jenjang ahli pertama; 

2. RBPMP, RP, dan proposal program pelatihan bagi 

Peserta Uji Kompetensi Pengangkatan jenjang ahli 

muda;  

3. RBPMP, RP, dan proposal rancangan buku sesuai tugas 

jabatan dan/atau spesialisasi ajar bagi Peserta Uji 

Kompetensi Pengangkatan jenjang ahli madya; dan 

4. RBPMP, RP, dan proposal perkonsultansian pada 

bidang pengembangan kompetensi bagi Peserta Uji 

Kompetensi Pengangkatan jenjang ahli utama. 

 

b. Persyaratan Peserta Kenaikan Jenjang 

1) menduduki dalam JF WI; 

2) melengkapi dokumen yang ditetapkan oleh LAN; dan 

3) menyampaikan proposal: 

a) program pelatihan bagi Peserta Uji Kompetensi Kenaikan 

Jenjang ahli muda;  

b) rancangan buku sesuai tugas fungsi jabatan dan/atau 

spesialisasi ajar bagi Peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang 

ahli madya; dan  

c) perkonsultansian pada bidang pengembangan Kompetensi bagi 

Peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang ahli utama. 

 

 



3. Tahap Pelaksanaan 

a. Tahap pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan terdiri atas: 

1) pembekalan; 

2) uji portofolio;  

3) ujian tertulis;  

4) praktik mengajar dan/atau presentasi; dan 

5) wawancara. 

b. Tahap pelaksanaan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang terdiri atas: 

1) pembekalan; 

2) uji portofolio dan/atau ujian tulis;  

3) presentasi;  

a) program pelatihan bagi Widyaiswara ahli pertama yang akan 

naik ke jenjang ahli muda; 

b) rancangan buku bagi Widyaiswara ahli muda yang akan naik ke 

jenjang ahli madya; atau 

c) perkonsultansian bagi Widyaiswara ahli madya yang akan naik 

ke jenjang Widyaiswara ahli utama. 

4) wawancara. 

 

4. Evaluasi  

a. Tahap evaluasi uji kompetensi dilakukan oleh LAN. 

b. Tahap evaluasi dapat melibatkan Organisasi Profesi. 

1) Peserta dinyatakan lulus Uji Kompetensi apabila memenuhi nilai 

pada setiap tahap paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol 

nol). 

2) Peserta dinyatakan tidak lulus apabila: 

a) tidak memenuhi nilai kelulusan 

b) melanggar kaidah penulisan akademik;  

c) melanggar kode etik JF WI; dan/atau 

d) mempunyai rekam jejak yang tidak sesuai dengan kode etik JF 

WI. 



c. Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi Pengangkatan diberikan 

Surat Rekomendasi. 

d. Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang 

diberikan Sertifikat Kompetensi. 

e. Surat Rekomendasi mempunyai masa berlaku: 

a. 3 (tiga) bulan untuk Uji Kompetensi Pengangkatan jenjang ahli 

pertama, ahli muda, dan ahli madya terhitung sejak tanggal 

ditetapkan; atau  

b. 6 (enam) bulan untuk Uji Kompetensi Pengangkatan jenjang ahli 

utama terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

c. Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mempunyai masa berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 

ditetapkan. 

 

 

5. Pendanaan 

Pembiayaan Uji Kompetensi dibebankan pada anggaran LAN dan/atau 

anggaran Instansi Pengusul. 


