
 
 
 
 
 
 

PERATURAN 
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

NOMOR 04/E/2009 
 

TENTANG 
 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI 

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk menentukan kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti, perlu 
adanya pedoman bagi unit organisasi penelitian dan pengembangan 
(litbang) Kementerian/Daerah maupun Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian (LPNK) yang memiliki Pejabat Fungsional Peneliti; 

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti. 

Mengingat  : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 69, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4208); 

3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3547); 

4 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

5 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Presiden  Nomor 64 Tahun 2005;  

6 Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001  tentang Unit Organisasi dan 
Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana 
telah beberapa  kali diubah, terakhir dengan Peraturan  Presiden  Nomor  
52 Tahun 2005; 

7 Keputusan Presiden Nomor 164/M Tahun 2002; 

8 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka 
Kreditnya; 

9 Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3719/D/2004 dan 
Nomor 60 Tahun 2004, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 
Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 412/D/2009 
dan Nomor 12 Tahun 2009;  

10 Peraturan Kepala LIPI Nomor 03/E/2005 tentang Pedoman 
Pemilihan/Penentuan Bidang Penelitian dan/atau Kepakaran Peneliti; 

 



11 Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja LIPI, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI 
Nomor 3212/M/2004; 

   
  MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI. 

Pasal 1 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti merupakan persyaratan 
kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
yang memangku Jabatan Fungsional Peneliti dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya. 

Pasal 2 
(1) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti bersifat kompetensi 

minimal yang diperlukan untuk memangku suatu jenjang dalam Jabatan 
Fungsional Peneliti. 

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah Peneliti Pertama, Peneliti Muda, Peneliti Madya dan Peneliti 
Utama. 

Pasal 3 
Sistematika Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti adalah 
sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan 
Bab II Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti 
Bab III Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti 
Bab IV Pemenuhan Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti 
Bab V Penutup 
Lampiran 

Pasal 4 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana tercantum 
dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

Pasal 5 
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 22 Desember 2009 
 
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, 

 
 
 
UMAR ANGGARA JENIE 
NIP 19500822 197603 1 002 

 
Salinan peraturan ini disampaikan kepada, Yth. : 
1. Para Menteri/Menteri Negara RI;   
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; 
3. Para Kepala Badan Litbang Departemen/Daerah; 
4. Para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan LIPI. 
D:\data mila\HUKUM (D)\mila_poenya\Juknis Jabfung Peneliti\tgl 12 jan\standar kompetensi peneliti.doc 

Salinan peraturan ini disampaikan kepada, Yth.: 
1. Para Menteri/Menteri Negara Republik Indonesia; 
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 
3. Para Kepala Badan Litbang Kementerian/Daerah; 
4. Para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan LIPI. 

 



 LAMPIRAN 
 PERATURAN KEPALA LIPI 
 NOMOR 04/E/2009 
 TANGGAL 22 DESEMBER 2009 

STANDAR KOMPETENSI 
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 menentukan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan 
dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja 
dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa 
membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan PNS, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002, dalam Pasal 6 ayat (1)   
huruf e, menyebutkan bahwa “Syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar adalah mempunyai 
pendidikan, keahlian, kecakapan dan keterampilan yang diperlukan”. Keahlian, kecakapan dan 
keterampilan dalam pasal ini merupakan rumusan kompetensi. Dengan rumusan tersebut, 
maka Pasal ini mengatur, bahwa penetapan pertama kali seseorang menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) sudah harus memenuhi kompetensi. Oleh karena itu, kompetensi menjadi 
syarat yang harus dipertimbangkan dalam pengangkatan pertama kali seseorang akan menjadi 
PNS yang dimulai dari CPNS. 

 Dalam konteks di atas untuk menjamin objektivitas, keadilan dan transparansi 
pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional peneliti untuk menunjang pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (iptek) serta menjamin keberhasilan pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan (litbang) iptek perlu disusun suatu standar kompetensi jabatan fungsional 
peneliti.  

Hal ini selaras dengan amanat yang termaktub dalam Keputusan Bersama Kepala 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 
Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 yang 
pada Pasal 20 menyebutkan bahwa untuk menjamin kualitas profesionalisme Peneliti dan 
kelancaran pelaksanaan jabatan fungsional peneliti salah satunya dengan menyusun standar 
kompetensi Peneliti. 

Penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional peneliti dilakukan oleh LIPI sebagai 
pembina jabatan fungsional peneliti melalui Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan 
Peneliti (Pusbindiklat Peneliti) LIPI. Alur penyusunan kompetensi jabatan fungsional Peneliti 
dengan menguraikan tugas pokok dan unsur-unsur yang dinilai pada angka kredit dalam 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang 
Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya.  

Dalam penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional peneliti ini telah dilakukan uji 
petik terhadap beberapa Peneliti di LIPI maupun luar LIPI untuk mengetahui kesesuaian 
standar yang disusun dengan kondisi sebenarnya. Uji petik telah dilakukan pada Pusat 
Penelitian Biologi LIPI, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Pusat Penelitian Geoteknologi 
LIPI, Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 
(LAPAN) dan Balai Besar Penelitian Padi Kementerian Pertanian. Selain uji petik pada unit 
litbang dilakukan uji petik terhadap para kandidat peneliti yang mengikuti Diklat Jabatan 
Fungsional Peneliti Tingkat Pertama yang berasal dari berbagai unit Litbang Kementerian, 
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Badan Litbang Daerah (Balitbangda). 

B. Maksud dan Tujuan 
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti dimaksudkan: 

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi instansi yang memiliki Jabatan Fungsional Peneliti baik 
Balitbang Kementerian, Balitbangda maupun LPNK dalam menentukan kompetensi 
jabatan fungsional Peneliti yang ada pada unit litbang tersebut; 

2. Mendorong adanya iklim organisasi yang kondusif bagi pengembangan organisasi litbang 
dan Peneliti di dalamnya. 

 



C. Pengertian 
Dalam Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti, terdapat beberapa pengertian, 

antara lain: 
1. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa 

gabungan antara pengetahuan (knowledge), kecakapan atau kemahiran (skill) dan sikap 
perilaku (attitude) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS 
tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Selain itu, dapat 
juga didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang saling 
terkait mempengaruhi sebagian besar peran dan tanggung jawab jabatan, berkorelasi 
dengan kinerja pada jabatan tersebut dan dapat diukur dengan standar yang dapat 
diterima serta dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya pelatihan dan pengembangan. 

2. Pengetahuan adalah pemahaman atas segala aspek dalam pekerjaan yang berkaitan 
dengan bahan, alat, proses, hasil dan hal-hal lain yang mendasarinya. 

3. Kecakapan atau kemahiran adalah suatu bentuk kemampuan penggunaan fisik (organ 
tubuh) dan/atau mental (daya nalar atau daya pikir) yang diaktualisasikan dalam praktik. 

4. Sikap atau kualitas pribadi adalah perpaduan antara penampilan (performance) dan 
perilaku (behaviour) berbentuk penguasaan atau pengendalian diri atau pemilikan sifat 
interaktif dalam beraktivitas. 

5. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara, dalam 
pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat 
mandiri. 

6. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional adalah persyaratan kompetensi minimal yang 
harus dimiliki seorang PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional. 

7. Ikhtisar jabatan adalah uraian tugas yang telah disusun secara ringkas dalam bentuk 
kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan. 

8. Uraian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang 
merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan 
kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu. 

9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti adalah instansi pemerintah yang secara 
fungsional bertanggung  jawab dalam lingkup litbang secara nasional, dalam hal ini LIPI. 

10. Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh 
oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan iptek pada 
suatu organisasi litbang instansi pemerintah. 

 



BAB II 
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI  

JABATAN FUNGSIONAL PENELITI 

A. Prosedur Penyusunan 
Proses penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti meliputi tahap-

tahap sebagai berikut: 
1. Pengumpulan data; 
2. Identifikasi kompetensi jabatan; 
3. Penyusunan daftar sementara kompetensi jabatan; 
4. Validasi kompetensi jabatan; 
5. Penentuan kompetensi jabatan; 
6. Penjabaran kompetensi jabatan. 

B. Alur Penyusunan Kompetensi 
Penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional peneliti didasarkan pada beberapa 

aspek antara lain: bahan kerja, alat kerja dan hasil kerja yang kemudian dianalisis untuk 
menentukan kompetensi yang harus dimiliki dalam mencapai hasil kerja (output) yang meliputi 
pengetahuan, kecakapan dan sikap kerja. Hal yang paling penting untuk menentukan suatu 
kompetensi dilihat dari hasil kerja karena dari hal inilah dapat ditentukan bahan dan alat kerja 
yang dibutuhkan serta kompetensi yang harus dimiliki. Dalam penyusunan standar kompetensi 
jabatan fungsional peneliti, hasil kerja diperoleh dengan menganalisis rincian tugas peneliti dan 
kegiatan/unsur yang dinilai dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya yang 
kemudian dijabarkan dalam Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor 3719/D/2004 dan 
Nomor 60 Tahun 2004  tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka 
Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN 
Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009. 

Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN tersebut menjelaskan secara rinci 
tentang butir-butir hasil kerja yang mendapatkan penilaian angkat kredit. Dari hasil kerja 
tersebut kemudian dianalisis kebutuhan bahan dan alat kerja serta kompetensi yang 
dibutuhkan untuk mewujudkan hasil kerja tersebut. 

Hasil kerja diisi dengan hasil kerja minimal yang harus dipenuhi setiap jenjang peneliti 
dengan mengacu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya. Identifikasi 
bahan kerja yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil kerja yang ditentukan. Tahap selanjutnya 
mengidentifikasi alat/perangkat pendukung pencapaian hasil kerja yang akan menghasilkan 
pengetahuan, kecakapan dan sikap kerja yang dibutuhkan. 

Sifat penyusunan standar kompetensi ini adalah kompetensi minimal yang diperlukan 
untuk menduduki suatu jenjang jabatan fungsional peneliti. Semakin tinggi jenjang jabatan 
fungsional peneliti, maka kompetensi yang dimiliki semakin lengkap karena telah melewati 
jenjang sebelumnya dan telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan. 

 
Tabel 1. 

Diagram Alur Penyusunan Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti 

KEPMENPAN NOMOR 
KEP/128/M.PAN/9/2004 

PENENTUAN 
KOMPETENSI MINIMAL 
PER JENJANG JABATAN 
DENGAN IDENTIFIKASI 
TUPOKSI (DENGAN 

MELIHAT BUTIR‐BUTIR 
YANG DINILAI DALAM 

ANGKA KREDIT 

IDENTIFIKASI TUGAS 
POKOK DAN FUNGSI 

 
 
 
 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

JABFUNG PENELITI 

 
 
 
 
 

DISUSUN DALAM 
KERANGKA 

PENGETAHUAN, 
KECAKAPAN DAN SIKAP 

KERJA 

 
PEMENUHAN 

KOMPETENSI, METODE 
DAN BENTUK INSTRUMEN 

PENGUKURAN 

DISUSUN DALAM 
UNIT‐UNIT 
KOMPETENSI 

 
 
 
 
 
 

 



BAB III 
STANDAR KOMPETENSI 

JABATAN FUNGSIONAL PENELITI 

A. Kompetensi Peneliti Pertama 
1. Rincian Tugas Peneliti Pertama Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka 
Kreditnya, Pasal 4: 
a. Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan litbang iptek sesuai dengan bidang 

penelitian dan/atau kepakarannya di bawah bimbingan dan pembinaan; 
b. Menyusun karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil 

pemikiran ilmiah; 
c. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional 

sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya; 
d. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan 

tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya. 
2. Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan 
Angka Kreditnya, Pasal 7: 
a. Membuat KTI terbit dalam bentuk buku, penerbit internasional; 
b. Membuat KTI terbit dalam bentuk buku, penerbit nasional; 
c. Membuat KTI, bagian dari buku, penerbit internasional; 
d. Membuat KTI, bagian dari buku, penerbit nasional; 
e. Membuat KTI terbit dalam jurnal ilmiah internasional; 
f. Membuat KTI terbit dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi; 
g. Membuat KTI terbit dalam prosiding pertemuan ilmiah internasional; 
h. Membuat KTI terbit dalam prosiding pertemuan ilmiah nasional; 
i. Membuat KTI dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi; 
j. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, 

terbit dalam majalah ilmiah internasional; 
k. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, 

terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi; 
l. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah 

terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi; 
m. Membuat karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak/belum 

dipublikasikan, berupa makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah organisasi 
penelitian yang diikuti oleh paling sedikit tiga instansi dan tersimpan di perpustakaan 
lembaga litbang; 

n. Menciptakan prototipe/desain, konsep sosial ekonomi yang sudah dimanfaatkan 
secara nyata oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI; 

o. Mendapatkan paten yang sudah termasuk dalam daftar paten yang disetujui; 
p. Menyusun buku pelajaran sekolah yang diterbitkan dan dimanfaatkan; 
q. Menyusun buku penyuluhan/tulisan populer yang diterbitkan dan dimanfaatkan; 
r. Menulis makalah iptek dalam kerangka pemasyarakatan hasil penelitian dalam 

buku/majalah ilmiah yang tidak terakreditasi/majalah  semi populer; 
s. Melaksanakan tugas memimpin kelompok Peneliti dan terlibat langsung dalam 

penelitian. 
3. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengangkatan pertama kali dari pendidikan Strata 

Satu (S1): 
a. Ijazah S1; 
b. Telah mengikuti kursus/penataran ilmiah dan mendapatkan Surat Tanda Tamat 

Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/Sertifikat Diklat Jabatan Fungsional Peneliti 
Tingkat Pertama. 

Sedangkan untuk Pendidikan Strata Dua (S2) ditambah dengan: 
a. Ijazah S2; 
b. Lembar persetujuan tesis; 
c. Cover tesis; 
d. Daftar isi tesis; 
e. Abstrak tesis. 

4. Hasil Kerja 
Berdasarkan rincian tugas dan kegiatan maka disusun hasil kerja minimal yang disyaratkan 
untuk Peneliti Pertama: 

 



a. KTI terbit dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi; 
b. KTI hasil penelitian dan pengembangan atau tinjauan/ulasan, tidak/belum diterbitkan  

dan  disampaikan dalam pertemuan ilmiah; 
c. KTI yang tidak diterbitkan. 

5. Kompetensi Peneliti Pertama 
Berdasarkan alur yang telah disusun, kompetensi minimal yang harus dipenuhi oleh 
Peneliti Pertama adalah sebagai berikut: 
a. getahuan (knowledge): Pen

(1)

 Menguasai teknik pengolahan data; 

 Menguasai teknik penelusuran kepustakaan; 
(2)
(3)

 Menguasai teknik penulisan ilmiah. 

 Menguasai teknik pengumpulan data; 

(4)

 Mampu berkomunikasi dengan baik; 
b. akapan (skill): Kec

(1)

 Mampu mengolah dan menganalisis data; 
(2)
(3)

 Mampu menulis dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

 Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian; 

(4)

 Jujur; 
c. ap Kerja (attitude): Sik

(1)

 Disiplin; 
(2)
(3)
(4) Dapat bekerja sama. 

 Bertanggung jawab; 

Tabel Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti Pertama tertera dalam Lampiran 1. 

B. Kompetensi Peneliti Muda  
1. Rincian tugas berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, Pasal 
4: 
a. Menyiapkan bahan program rencana kegiatan litbang; 
b. Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan 

iptek, sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan 
memperhatikan isu-isu nasional/ internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung 
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan; 

c. Menyusun KTI hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;  
d. Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya; 
e. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional 

sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari 
informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya; 

f. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan 
tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya. 

2. Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan 
Angka Kreditnya, Pasal 7: 
a. Membuat KTI terbit dalam bentuk buku, penerbit internasional; 
b. Membuat KTI terbit dalam bentuk buku, penerbit nasional; 
c. Membuat KTI, bagian dari buku, penerbit internasional; 
d. Membuat KTI, bagian dari buku, penerbit nasional; 
e. Membuat KTI terbit dalam jurnal ilmiah internasional; 
f. Membuat KTI terbit dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi; 
g. Membuat KTI terbit dalam prosiding pertemuan ilmiah internasional; 
h. Membuat KTI terbit dalam prosiding pertemuan ilmiah nasional; 
i. Membuat KTI dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi; 
j. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, 

terbit dalam majalah ilmiah internasional; 
k. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, 

terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi; 
l. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah 

terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi; 
m. Membuat karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak/belum 

dipublikasikan, berupa makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah organisasi 
penelitian yang diikuti oleh paling sedikit tiga instansi dan tersimpan di perpustakaan 
lembaga litbang; 

 



n. Menciptakan prototipe/desain, konsep sosial ekonomi yang sudah dimanfaatkan 
secara nyata oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI; 

o. Mendapatkan paten yang sudah termasuk dalam daftar paten yang disetujui; 
p. Menyusun buku pelajaran sekolah yang diterbitkan dan dimanfaatkan; 
q. Menyusun buku penyuluhan/tulisan populer yang diterbitkan dan dimanfaatkan; 
r. Menulis makalah iptek dalam kerangka pemasyarakatan hasil penelitian dalam 

buku/majalah ilmiah yang tidak terakreditasi/majalah semi populer; 
s. Melaksanakan tugas memimpin kelompok Peneliti dan terlibat langsung dalam 

Penelitian. 
t. Menciptakan produk baru berbentuk peta, bibit unggul dan lain-lain yang sudah 

dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI; 
u. Menyusun buku untuk perguruan tinggi, diterbitkan, diedarkan dan dipakai secara 

nasional; 
v. Menyusun buku pegangan/tulisan teknis, diterbitkan dan diedarkan secara nasional; 
w. Memberikan bimbingan/konsultasi teknis/ilmiah kepada Peneliti; 
x. Menciptakan pilot project yang menghasilkan produk yang sudah dimanfaatkan oleh 

masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI; 
3. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengangkatan pertama kali dari pendidikan Strata 

Tiga (S3): 
a. ah S3 yang dilengkapi: Ijaz

 Cover disertasi; 
(1)

 Daftar isi disertasi; 

 Lembar persetujuan disertasi; 
(2)
(3)
(4) Abstrak disertasi; 

b. Mengikuti kursus/penataran ilmiah dan mendapatkan STTPP/Sertifikat Diklat Jabatan 
Fungsional Peneliti Tingkat Pertama; 

4. Hasil kerja 
Berdasarkan rincian tugas dan kegiatan maka disusun hasil kerja minimal yang disyaratkan 
untuk Peneliti Muda:  
a. KTI terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi; 
b. KTI terbit dalam prosiding pertemuan ilmiah nasional; 
c. Memimpin kelompok Peneliti dan terlibat langsung dalam penelitian. 

5. Kompetensi Peneliti Muda 
Berdasarkan alur yang telah disusun, kompetensi minimal yang harus dipenuhi oleh 

n  Muda adalah sebagai berikut: Pe
a. Pengetahuan (knowledge): 

eliti

 Menguasai teknik penelusuran kepustakaan; (1)

 Menguasai teknik pengolahan data; 
(2)

 Menguasai teknik penulisan ilmiah; 

 Menguasai teknik pengumpulan data; 
(3)

 Menguasai teknik presentasi; 
(4)
(5)

 Menguasai teknik memimpin kelompok. (6)

 Mampu berkomunikasi dengan baik; 
b. Kecakapan (skill): 

(1)

 Mampu mengolah dan menganalisis data; 
(2)

 Mampu menulis dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar; 

 Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian; 
(3)

 Mampu menulis abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar; 
(4)
(5)

 Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga. (6)

 Jujur; 
c. aSik p kerja (attitude): 

(1)

 Disiplin; 
(2)

 Dapat bekerja sama; 

 Bertanggung jawab; 
(3)

 Kritis; 
(4)
(5)
(6) Kreatif. 

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti Muda tertera dalam Lampiran 2. 

 



C. Kompetensi Dasar Peneliti Madya 
1. Rincian tugas berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, Pasal 
4: 
a. Membuat program rencana kegiatan litbang; 
b. Melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dari penelitian dan/atau 

pengembangan, mengevaluasi hasil pengembangan penelitian dan/atau 
pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah; 

c. Merumuskan konsep usulan kebijaksanaan nasional yang akan diterapkan; 
d. Menyusun KTI dan menerbitkan serta menyebarluaskan hasil penelitian dan/atau 

pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan 
memperhatikan isu-isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung 
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan; 

e. Mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti di bawahnya dalam 
pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang 
penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/ 
internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan 
berkelanjutan; 

f. Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat 
langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya; 

g. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional 
sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari 
informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya; 

h. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan 
tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya. 

2. Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan 
Angka Kreditnya, Pasal 7: 
a. Membuat KTI terbit dalam bentuk buku, penerbit internasional; 
b. Membuat KTI terbit dalam bentuk buku, penerbit nasional; 
c. Membuat KTI, bagian dari buku, penerbit internasional; 
d. Membuat KTI, bagian dari buku, penerbit nasional; 
e. Membuat KTI terbit dalam jurnal ilmiah internasional; 
f. Membuat KTI terbit dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi; 
g. Membuat KTI terbit dalam prosiding pertemuan ilmiah internasional; 
h. Membuat KTI terbit dalam prosiding pertemuan ilmiah nasional; 
i. Membuat KTI dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi; 
j. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, 

terbit dalam majalah ilmiah internasional; 
k. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, 

terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi; 
l. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah 

terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi; 
m. Membuat karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak/belum 

dipublikasikan, berupa makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah organisasi 
penelitian yang diikuti oleh paling sedikit tiga instansi dan tersimpan di perpustakaan 
lembaga litbang; 

n. Menciptakan prototipe/desain, konsep sosial ekonomi yang sudah dimanfaatkan 
secara nyata oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI; 

o. Mendapatkan paten yang sudah termasuk dalam daftar paten yang disetujui; 
p. Menyusun buku pelajaran sekolah yang diterbitkan dan dimanfaatkan; 
q. Menyusun buku penyuluhan/tulisan populer yang diterbitkan dan dimanfaatkan; 
r. Menulis makalah iptek dalam kerangka pemasyarakatan hasil penelitian dalam 

buku/majalah ilmiah yang tidak terakreditasi/majalah semi populer; 
s. Melaksanakan tugas memimpin kelompok Peneliti dan terlibat langsung dalam 

penelitian; 
t. Menciptakan produk baru berbentuk peta, bibit unggul dan lain-lain yang sudah 

dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI; 
u. Menyusun buku untuk perguruan tinggi, diterbitkan, diedarkan dan dipakai secara 

nasional; 
v. Menyusun buku pegangan/tulisan teknis, diterbitkan dan diedarkan secara nasional; 
w. Memberikan bimbingan/konsultasi teknis/ilmiah kepada Peneliti; 
x. Menciptakan pilot project yang menghasilkan produk yang sudah dimanfaatkan oleh 

masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI; 

 



y. Menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, proses/prosedur yang memiliki 
dampak sosial ekonomi secara internasional dan memperoleh pengakuan dari 
lembaga yang berwenang 

z. Menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, proses/prosedur yang memiliki 
dampak sosial ekonomi secara nasional dan memperoleh pengakuan dari lembaga 
yang berwenang. 

3. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah telah mengikuti kursus/penataran ilmiah dan 
mendapatkan STTPP/Sertifikat Diklat  Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan. 

4. Hasil kerja 
Berdasarkan rincian tugas dan kegiatan maka disusun hasil kerja minimal yang disyaratkan 
untuk Peneliti Madya:  
a. Pembinaan Kader Peneliti; 
b. KTI terbit dalam bentuk bagian dari buku, penerbit nasional. 

5. Kompetensi Peneliti Madya 
Berdasarkan alur yang telah disusun, kompetensi minimal yang harus dipenuhi oleh 

n  Madya adalah sebagai berikut: Pe
a. Pengetahuan (knowledge): 

eliti

 Menguasai teknik penelusuran kepustakaan; (1)

 Menguasai teknik pengolahan data; 
(2)

 Menguasai teknik penulisan ilmiah; 

 Menguasai teknik pengumpulan data; 
(3)

 Menguasai teknik presentasi; 
(4)

 Menguasai teknik memimpin kelompok; 
(5)

 Menguasai teknik perencanaan penelitian; 
(6)
(7)

 Menguasai teknik pengajaran dan pembimbingan. (8)

 Mampu berkomunikasi dengan baik; 
b. Kecakapan (skill): 

(1)

 Mampu mengolah dan menganalisis data; 
(2)

 Mampu menulis dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar; 

 Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian; 
(3)

 Mampu menulis abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar; 
(4)

 Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga; 
(5)
(6)

 Mampu memotivasi dengan baik diri sendiri dan orang lain. (7)

 Jujur; 
c. aSik p kerja (attitude): 

(1)

 Disiplin; 
(2)

 Dapat bekerja sama; 

 Bertanggung jawab; 
(3)

 Kritis; 
(4)

 Kreatif; 
(5)

 Motivatif; 
(6)
(7)
(8) Inovatif. 

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti Madya tertera dalam Lampiran 3. 

D.   Kompetensi Dasar Peneliti Utama 
1. Rincian tugas berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, Pasal 
4: 
a. Membuat program rencana kegiatan litbang; 
b. Melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran ilmiah; 
c. Mengevaluasi hasil pengembangan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau 

pemikiran ilmiah; 
d. Merumuskan konsep usulan kebijaksanaan nasional yang akan diterapkan; 
e. Menyusun KTI dan menerbitkan serta menyebarluaskan hasil penelitian dan/atau 

pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan 
memperhatikan isu-isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung 
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan; 

f. Mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti di bawahnya dalam 
pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang 
penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/ 
internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan 
berkelanjutan; 

g. Memupuk perkembangan kehidupan ilmiah pada taraf nasional dan internasional; 

 



h. Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat 
langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya; 

i. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional 
sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari 
informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya; 

j. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan 
tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.  

2. Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan 
Angka Kreditnya, Pasal 7: 
a. Membuat KTI terbit dalam bentuk buku, penerbit internasional; 
b. Membuat KTI terbit dalam bentuk buku, penerbit nasional; 
c. Membuat KTI, bagian dari buku, penerbit internasional; 
d. Membuat KTI, bagian dari buku, penerbit nasional; 
e. Membuat KTI terbit dalam jurnal ilmiah internasional; 
f. Membuat KTI terbit dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi; 
g. Membuat KTI terbit dalam prosiding pertemuan ilmiah internasional; 
h. Membuat KTI terbit dalam prosiding pertemuan ilmiah nasional; 
i. Membuat KTI dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi; 
j. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, 

terbit dalam majalah ilmiah internasional; 
k. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, 

terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi; 
l. Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah 

terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi; 
m. Membuat karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak/belum 

dipublikasikan, berupa makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah organisasi 
penelitian yang diikuti oleh paling sedikit tiga instansi dan tersimpan di perpustakaan 
lembaga litbang; 

n. Menciptakan prototipe/desain, konsep sosial ekonomi yang sudah dimanfaatkan 
secara nyata oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI; 

o. Mendapatkan paten yang sudah termasuk dalam daftar paten yang disetujui; 
p. Menyusun buku pelajaran sekolah yang diterbitkan dan dimanfaatkan; 
q. Menyusun buku penyuluhan/tulisan populer yang diterbitkan dan dimanfaatkan; 
r. Menulis makalah iptek dalam kerangka pemasyarakatan hasil penelitian dalam 

buku/majalah ilmiah yang tidak terakreditasi/majalah semi populer; 
s. Melaksanakan tugas memimpin kelompok Peneliti dan terlibat langsung dalam 

penelitian; 
t. Menciptakan produk baru berbentuk peta, bibit unggul dan lain-lain yang sudah 

dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI; 
u. Menyusun buku untuk perguruan tinggi, diterbitkan, diedarkan dan dipakai secara 

nasional; 
v. Menyusun buku pegangan/tulisan teknis, diterbitkan dan diedarkan secara nasional; 
w. Memberikan bimbingan/konsultasi teknis/ilmiah kepada Peneliti; 
x. Menciptakan pilot project yang menghasilkan produk yang sudah dimanfaatkan oleh 

masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI; 
y. Menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, proses/prosedur yang memiliki 

dampak sosial ekonomi secara internasional dan memperoleh pengakuan dari 
lembaga yang berwenang; 

z. Menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, proses/prosedur yang memiliki 
dampak sosial ekonomi secara nasional dan memperoleh pengakuan dari lembaga 
yang berwenang; 

aa. Melaksanakan tugas mengajar pada Diklat Jabatan Fungsional Peneliti. 
3. Hasil Kerja 

Berdasarkan rincian tugas dan kegiatan, maka disusun hasil kerja minimal yang 
disyaratkan untuk Peneliti Utama adalah KTI terbit dalam bentuk buku, penerbit nasional. 

4. Kompetensi Peneliti Utama 
Berdasarkan alur yang telah disusun, kompetensi minimal yang harus dipenuhi oleh 

n  Utama sebagai berikut: Pe
a. Pengetahuan (knowledge): 

eliti

 Menguasai teknik penelusuran kepustakaan; (1)

 Menguasai teknik pengolahan data; 
(2)
(3)
(4) Menguasai teknik penulisan ilmiah; 

 Menguasai teknik pengumpulan data; 

 



(5)

 Menguasai teknik perencanaan penelitian; 

 Menguasai teknik presentasi; 
(6)

 Menguasai teknik pengajaran dan pembimbingan; 

 Menguasai teknik memimpin kelompok; 
(7)
(8)

 Menguasai teknik penulisan buku. (9)

 Mampu berkomunikasi dengan baik; 
b. Kecakapan (skill): 

(1)

 Mampu mengolah dan menganalisis data; 
(2)

 Mampu menulis dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar; 

 Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian; 
(3)

 Mampu menulis abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar; 
(4)

 Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga; 
(5)

 Mampu memotivasi dengan baik diri sendiri dan orang lain; 
(6)
(7)

 Mampu menulis dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. (8)

 Jujur; 
c. Sikap Kerja (attitude): 

(1)

 Disiplin; 
(2)

 Dapat bekerja sama; 

 Bertanggung jawab; 
(3)

 Kritis; 
(4)

 Kreatif; 
(5)

 Motivatif; 
(6)

Inovatif; 
(7)

Pengendalian diri; 
(8) 
(9) 
(10) Adaptif. 

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti Utama tertera dalam Lampiran 4. 

 



BAB IV 
PEMENUHAN KOMPETENSI 

JABATAN FUNGSIONAL PENELITI 

Standar kompetensi jabatan fungsional peneliti per jenjang yang disusun membutuhkan suatu 
instrumen untuk pemenuhan kompetensi. Instrumen tersebut sebagai acuan untuk memberikan 
penilaian terhadap kompetensi seseorang yang duduk dalam jabatan fungsional peneliti, yaitu dari 
segi pengetahuan, kecakapan dan sikap kerja. Dalam standar kompetensi jabatan fungsional 
peneliti yang disusun, instrumen tersebut menggunakan metode penyetaraan dengan Diklat 
Fungsional Berjenjang (Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama dan Diklat Jabatan 
Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan), penilaian hasil kerja, mengacu pada Etika Peneliti dan 
Penelitian yang telah ditetapkan maupun Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Secara 
rinci adalah melalui: 
A. Pendidikan dan Pelatihan 

1. Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama 
a. getahuan (knowledge): Pen

(1)

 Menguasai teknik pengolahan data; 

 Menguasai  teknik penelusuran kepustakaan; 
(2)

 Menguasai teknik penulisan ilmiah; 

 Menguasai teknik pengumpulan data; 
(3)
(4)

 Menguasai teknik presentasi. (5)

 Mampu mengolah dan menganalisis data; 
b. akapan (skill): Kec

(1)

 Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian; 
(2)

 Mampu menulis abstrak dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar; 

 Mampu menulis dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar; 
(3)

 Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga; 
(4)
(5)
(6) Mampu memotivasi dengan baik diri sendiri dan orang lain. 

2. Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan 
a. Pengetahuan (knowledge): 

(1) Menguasai  teknik perencanaan penelitian;  
b. Kecakapan (skill) 

(1)  Mampu menulis dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar; 

B. nilaian Hasil Kerja (Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Hasil Pembimbingan dan 
tap Muka) 

Pe
Ta
1. Pengetahuan (knowledge): 

a. Menguasai teknik memimpin kelompok; 
b. Menguasai teknik pengajaran dan pembimbingan; 
c. Menguasai teknik penulisan buku. 

2. Kecakapan (skill): 
a. Mampu berkomunikasi dengan baik 

C. Etika Peneliti dan Penelitian  
1. Sikap kerja (attitude): 

a. Disiplin;  
b. Kritis; 
c. Kreatif; 
d. Motivatif; 
e. Inovatif; 
f. Pengendalian diri; 
g. Adaptif. 

D. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 
1. Sikap kerja (attitude): 

a. Jujur; 
b. Bertanggung jawab; 
c. Dapat bekerja sama. 

Penjabaran lebih rinci kompetensi jabatan fungsional peneliti tertera pada Lampiran 5, 6 dan 7. 

 



BAB V 
PENUTUP 

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti diawali dengan penelahaan 
tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional Peneliti dalam setiap jenjang jabatan dan diakhiri dengan 
penuangan dalam kompetensi minimal yang harus dipenuhi untuk menduduki suatu jenjang jabatan 
Peneliti. Adanya standar kompetensi peneliti ini sebagai acuan bagi unit litbang dalam 
pengembangan karir Peneliti dengan pemenuhan kompetensi yang dipersyaratkan. Pemenuhan 
kompetensi tersebut dapat melalui diklat ataupun media peningkatan/pemenuhan kompetensi 
lainnya.  

Pemilihan kompetensi ini sebagai acuan minimal kompetensi bagi setiap jenjang Peneliti baik 
Peneliti Nasional yang ada, Kementerian/daerah maupun LPNK. Hal ini dapat mengurangi 
kesenjangan kualitas antarpeneliti yang berada di pusat maupun daerah. Standar kompetensi 
memberikan gambaran hasil kerja yang menjadi target minimal bagi seorang Peneliti untuk dapat 
naik ke jenjang berikutnya serta untuk mendapatkan gambaran maupun perencanaan secara 
menyeluruh. 

 KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

 UMAR ANGGARA JENIE 
 NIP. 19500822 197603 1 002Kepala Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia 

 Umar Anggara Jenie 
 NIP. 19500822 197603 1 002 

 



 Lampiran 1 

STANDAR KOMPETENSI 
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI PERTAMA 

HASIL KERJA PENELITI PERTAMA: 
1. KTI terbit dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi; 
2. KTI hasil penelitian dan pengembangan atau tinjauan/ulasan, tidak/belum diterbitkan  dan  

disampaikan dalam pertemuan ilmiah; 
3. KTI yang tidak diterbitkan. 

PENGETAHUAN KECAKAPAN SIKAP KERJA 

1. Menguasai teknik 
penelusuran kepustakaan; 

2. Menguasai teknik 
pengumpulan data; 

3. Menguasai teknik 
pengolahan data; 

4. Menguasai teknik 
penulisan ilmiah. 

1. Mampu berkomunikasi 
dengan baik; 

2. Mampu mengoperasikan 
peralatan penunjang 
penelitian; 

3. Mampu mengolah dan 
menganalisis data; 

4. Mampu menulis dalam 
bahasa Indonesia yang baik 
dan benar. 

1. Jujur; 
2. Bertanggung jawab; 
3. Disiplin; 
4. Dapat bekerja sama. 

 

 



 
 Lampiran 2 

STANDAR KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI MUDA 

HASIL KERJA PENELITI MUDA: 
1. KTI terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi; 
2. KTI terbit dalam prosiding pertemuan ilmiah nasional; 
3. Memimpin kelompok Peneliti dan terlibat langsung dalam penelitian. 

PENGETAHUAN KECAKAPAN SIKAP KERJA 

1. Menguasai teknik 
penelusuran 
kepustakaan; 

2. Menguasai teknik 
pengumpulan data; 

3. Menguasai teknik 
pengolahan data; 

4. Menguasai teknik 
penulisan ilmiah; 

5. Menguasai teknik 
presentasi; 

6. Menguasai teknik 
memimpin kelompok. 

 

1. Mampu berkomunikasi 
dengan baik; 

2. Mampu mengoperasikan 
peralatan penunjang 
penelitian; 

3. Mampu mengolah dan 
menganalisis data; 

4. Mampu menulis dalam 
bahasa Indonesia yang baik 
dan benar; 

5. Mampu menulis abstrak 
dalam bahasa Inggris dengan 
baik dan benar; 

6. Mampu mengoperasikan alat 
bantu presentasi dan peraga. 

1. Jujur; 
2. Bertanggung jawab; 
3. Disiplin; 
4. Dapat bekerja sama; 
5. Kritis 
6. Kreatif 
 

 

 



 
 Lampiran 3 

STANDAR KOMPETENSI 
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI MADYA 

HASIL KERJA PENELITI MADYA: 
1. Pembinaan Kader Peneliti; 
2. KTI terbit dalam bentuk bagian dari buku, penerbit nasional. 

PENGETAHUAN KECAKAPAN SIKAP KERJA 

1. Menguasai teknik 
penelusuran kepustakaan; 

2. Menguasai teknik 
pengumpulan data; 

3. Menguasai teknik 
pengolahan data; 

4. Menguasai teknik 
penulisan ilmiah; 

5. Menguasai teknik 
presentasi; 

6. Menguasai teknik 
memimpin kelompok; 

7. Menguasai teknik 
perencanaan penelitian; 

8. Mengusai teknik 
pengajaran dan 
pembimbingan; 

1. Mampu berkomunikasi 
dengan baik; 

2. Mampu mengoperasikan 
peralatan penunjang 
penelitian; 

3. Mampu mengolah dan 
menganalisis data; 

4. Mampu menulis dalam 
bahasa Indonesia yang baik 
dan benar; 

5. Mampu menulis abstrak 
dalam bahasa Inggris 
dengan baik dan benar; 

6. Mampu mengoperasikan alat 
bantu presentasi dan peraga;

7. Mampu memotivasi dengan 
baik diri sendiri dan orang 
lain. 

1. Jujur; 
2. Bertanggung jawab; 
3. Disiplin; 
4. Dapat bekerja sama; 
5. Kritis; 
6. Kreatif; 
7. Motivatif; 
8. Inovatif; 

 

 



 

 
 Lampiran 4 

STANDAR KOMPETENSI 
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI UTAMA 

HASIL KERJA PENELITI UTAMA: 
1. KTI terbit dalam bentuk buku, penerbit nasional 

PENGETAHUAN KECAKAPAN SIKAP KERJA 

1. Menguasai teknik 
penelusuran 
kepustakaan; 

2. Menguasai teknik 
pengumpulan data; 

3. Menguasai teknik 
pengolahan data; 

4. Menguasai teknik 
penulisan ilmiah; 

5. Menguasai teknik 
presentasi; 

6. Menguasai teknik 
memimpin kelompok; 

7. Menguasai teknik 
perencanaan 
penelitian; 

8. Mengusai teknik 
pengajaran dan 
pembimbingan; 

9. Menguasai teknik 
penulisan buku. 

1. Mampu berkomunikasi 
dengan baik; 

2. Mampu mengoperasikan 
peralatan penunjang 
penelitian; 

3. Mampu mengolah dan 
menganalisis data; 

4. Mampu menulis dalam 
bahasa Indonesia yang baik 
dan benar; 

5. Mampu menulis abstrak 
dalam bahasa Inggris 
dengan baik dan benar; 

6. Mampu mengoperasikan alat 
bantu presentasi dan peraga;

7. Mampu memotivasi  dengan 
baik diri sendiri dan orang 
lain; 

8. Mampu menulis dalam 
bahasa Inggris dengan baik 
dan benar. 

1. Jujur 
2. Bertanggung jawab 
3. Disiplin 

4. Dapat bekerja sama 
5. Kritis 
6. Kreatif 
7. Motivatif 
8. Inovatif 
9. Pengendalian Diri 
10. Adaptif 

 
 



  Lampiran 5 

PENJABARAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI 

RANAH YANG DOMINAN: PENGETAHUAN 

No UNIT KOMPETENSI DESKRIPSI UNIT KOMPETENSI PEMENUHAN 
KOMPETENSI METODE BENTUK INSTRUMEN 

1 Teknik Penelusuran 
Kepustakaan 

Penguasaaan teknik penelusuran dengan 
menggunakan sumber-sumber informasi 
ilmiah baik secara manual maupun 
elektronik untuk menemukan informasi 
ilmiah yang sesuai untuk penelitian dan 
penulisan karya tulis ilmiah 

Mata diklat Penelusuran 
Informasi Ilmiah 

Penyetaraan dengan 
mengikuti Diklat  
Jabatan Fungsional 
Peneliti Tingkat 
Pertama 

Modul mata diklat 
Penelusuran Informasi 
Ilmiah 

2 Teknik Pengumpulan Data Penguasaaan teknik menyusun suatu 
rencana pengumpulan data, termasuk di 
dalamnya cara/metode pengumpulan data 
dan instrumen-instrumen yang dibutuhkan 
serta prosedur pengumpulan data yang 
sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah 

Mata diklat  Sumber dan 
Koleksi Data (IPA/IPT 
dan IPS) dan Mata Diklat 
Teknik & Praktek 
Pengumpulan Data 
Lapangan 

Penyetaraan dengan 
mengikuti Diklat  
Jabatan Fungsional 
Peneliti Tingkat 
Pertama 

Modul mata diklat  
Sumber dan Koleksi Data 
(IPA/IPT dan IPS) dan 
Mata Diklat Teknik  & 
Praktek Pengumpulan 
Data Lapangan 

3 Teknik Pengolahan Data Penguasaan teknik yang merupakan 
prosedur pengolahan data sampai dengan 
analisis data yang disusun berdasarkan 
usulan, rancangan, sumber dan 
pengumpulan data penelitian. 

Mata diklat Pengolahan 
dan Analisis Data 
IPA/IPT dan  IPS 

Penyetaraan dengan 
mengikuti Diklat  
Jabatan Fungsional 
Peneliti Tingkat 
Pertama 

Modul  mata diklat 
Pengolahan dan Analisis 
Data IPA/IPT  dan IPS 

4 Teknik Penulisan Ilmiah Penguasaan teknik dalam menyusun KTI 
berdasarkan hasil penelitian dengan 
memenuhi kaidah penulisan KTI (struktur 
tulisan, prosedur penulisan dan jenis 
tulisan) 

Mata diklat Teknik 
Penulisan Ilmiah IPA/IPT 
dan IPS 

Penyetaraan dengan 
mengikuti Diklat  
Jabatan Fungsional 
Peneliti Tingkat 
Pertama 

Modul mata diklat Teknik 
Penulisan Ilmiah IPA/IPT 
dan IPS 

 



5 Teknik Presentasi Penguasaan teknik memaparkan hasil 
penelitian, berkomunikasi dalam penyajian 
dan pembuatan media untuk penyajian. 

Mata diklat Teknik 
Presentasi 

Penyetaraan dengan 
mengikuti Diklat  
Jabatan Fungsional 
Peneliti Tingkat 
Pertama 

Modul mata diklat Teknik 
Presentasi 

6 Teknik Memimpin 
Kelompok 

Penguasaan teknik/cara  memimpin dengan 
gaya kepemimpinan yang sesuai dan di 
dalamnya terdapat  pola komunikasi dalam 
organisasi litbang, etika kepemimpinan, 
pembimbingan, pemantuan dan evaluasi 
program. 

Surat Keputusan (SK) 
Penugasan dari  Kepala 
Unit Kerja Tertinggi  

Penyetaraan dengan 
melihat hasil kerja  

Laporan Penelitian 

7 Teknik Perencanaan 
Penelitian 

Teknik/cara untuk  membuat suatu 
perencanaan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan penelitian, pemahaman kebijakan 
iptek, pemahaman posisi strategis 
penelitian dan penguasaan pemasaran 
penelitian 

Mata diklat Pengelolaan 
Litbang Multi Disiplin 

Penyetaraan  dengan 
mengikuti Diklat  
Jabatan Fungsional 
Peneliti Tingkat 
Lanjutan 

Buku ajar mata diklat 
Pengelolaan Litbang Multi 
Disiplin 

8 Teknik Pengajaran dan 
Pembimbingan 

Teknik/cara pembimbingan (kegiatan dalam 
diklat maupun di luar diklat) terhadap 
peneliti pada jenjang jabatan di bawahnya. 

SK Penugasan Tatap muka, penulisan 
bersama, penelitian 
bersama 

Hasil pembimbingan 
dalam bentuk Karya Tulis 
Ilmiah 

9 Teknik Penulisan Buku Teknik/proses penulisan buku ilmiah 
sebagai media publikasi dan komunikasi 
hasil penelitian berdasarkan standar 
penulisan yang baku dan berlaku di bidang 
kepakarannya  

Mengikuti standar 
penerbit 

Penyetaraan dengan 
melihat hasil kerja 

Buku 

 

 

 



 Lampiran 6 
PENJABARAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI 

RANAH YANG DOMINAN: KECAKAPAN 

NO UNIT KOMPETENSI DESKRIPSI UNIT KOMPETENSI PEMENUHAN 
KOMPETENSI METODE BENTUK INSTRUMEN 

1 Mampu berkomunikasi 
dengan baik 

Kecakapan menyampaikan pesan dan 
menerima umpan balik dari pesan yang 
disampaikan menuju tingkat konvergensi 

Konvergensi (bisa 
dimengerti) 

Lisan, tulisan dan 
bahasa tubuh 

Tatap muka atau melalui 
media 

 

2 Mampu mengoperasikan 
peralatan penunjang 
penelitian 

Kecakapan mengoperasikan peralatan 
penunjang penelitian untuk mendukung 
pencapaian tujuan penelitian sesuai dengan 
bidangnya (piranti lunak maupun keras) 

Mata diklat Pengolahan 
dan Analisis Data 
IPA/IPT dan IPS 

Penyetaraan dengan 
mengikuti Diklat  
Jabatan Fungsional 
Peneliti Tingkat 
Pertama 

Modul  mata diklat 
Pengolahan dan Analisis 
Data IPA/IPT dan IPS 

3 Mampu mengolah dan 
menganalisis data 

Kecakapan melakukan pengolahan dan 
analisis data sesuai dengan prosedur  yang 
disusun berdasarkan usulan/rancangan 
penelitian dan sumber koleksi data 

Mata diklat Pengolahan 
dan Analisis Data 
IPA/IPT dan IPS 

Penyetaraan dengan 
mengikuti Diklat  
Jabatan Fungsional 
Peneliti Tingkat 
Pertama 

Modul mata Diklat 
Pengolahan dan Analisis 
Data IPA/IPT dan IPS 

4 Mampu menulis dalam 
bahasa Indonesia 
dengan baik dan benar 

Kecakapan menulis dalam bahasa 
Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa 
baku  

Mata diklat Praktek 
Penulisan Karya Tulis 
Ilmiah (KTI) Individu  

Penyetaraan dengan 
mengikuti  Diklat  
Jabatan Fungsional 
Peneliti Tingkat 
Pertama 

Modul  mata diklat 
Praktek Penulisan KTI 
Individu 

5 Mampu menulis abstrak Kecakapan merumuskan abstrak dalam 
bahasa Inggris/bahasa Indonesia sesuai 
dengan kaidah penulisan KTI  

Mata diklat Praktek 
Penulisan KTI Individu 

Penyetaraan dengan 
mengikuti Diklat  
Jabatan Fungsional 
Peneliti Tingkat 
Pertama 

Modul mata diklat 
Praktek Penulisan KTI 
Individu 

 



6 Mampu mengoperasikan 
alat bantu presentasi dan 
peraga 

Kecakapan mempergunakan alat bantu 
presentasi untuk mempermudah 
pemahaman/penyampaian informasi 

Mata diklat Teknik 
Presentasi 

Penyetaraan dengan 
mengikuti Diklat  
Jabatan Fungsional 
Peneliti Tingkat 
Pertama 

Modul mata diklat Teknik 
Presentasi 

7 Mampu memotivasi diri 
sendiri dan orang lain  

Kecakapan memberikan dorongan, 
rangsangan bagi diri sendiri dan orang lain 
untuk menghasilkan karya yang lebih baik 

Mata diklat Praktek 
Penulisan KTI Individu 

Penyetaraan dengan 
mengikuti Diklat  
Jabatan Fungsional 
Peneliti Tingkat 
Pertama 

Modul mata diklat 
Praktek Penulisan KTI 
Individu 

8 Mampu menulis dalam 
bahasa Inggris dengan 
baik dan benar 

Kecakapan menulis dalam bahasa Inggris 
sesuai dengan kaidah bahasa baku 

Mata diklat Penyusunan 
KTI Internasional 

Penyetaraan dengan 
mengikuti Diklat  
Jabatan Fungsional 
Peneliti Tingkat 
Lanjutan 

Buku ajar mata diklat 
Penyusunan KTI 
Internasional 

 



 Lampiran 7 

PENJABARAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI 

RANAH YANG DOMINAN: SIKAP KERJA 

NO UNIT KOMPETENSI DESKRIPSI UNIT KOMPETENSI PEMENUHAN 
KOMPETENSI METODE BENTUK INSTRUMEN 

1 Jujur Sikap yang menunjukkan kesesuaian antara 
ucapan, tindakan sikap maupun perilaku 
dalam pelaksanaan penelitian dan 
penyampaian hasilnya 

Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan 
(DP3) – Unsur kejujuran 

Penyetaraan dengan 
DP3  unsur kejujuran 

DP3 

2 Bertanggung jawab 

 

sikap memikul tanggung jawab atau 
menanggung segala sesuatunya dalam 
pelaksanaan penelitian 

DP3 – Unsur  tanggung 
jawab 

Penyetaraan dengan 
DP3  unsur tanggung 
jawab 

DP3 

3 Disiplin 

 

Sikap kepatuhan/ketaatan pada suatu 
peraturan penelitian 

Mematuhi etika peneliti 
dan penelitian dalam 
proses, pelaksanaan dan 
penulisan hasil penelitian

Berpegang pada etika 
peneliti dan penelitian 
yang telah ditetapkan 

Hasil laporan 
pelaksanaan kegiatan 
yang diterbitkan atau 
tidak diterbitkan  

4 Dapat bekerja sama 

 

Sikap memberi kemampuan untuk bekerja 
sama dengan orang lain dan menjadi 
bagian dari suatu kelompok dalam 
melaksanakan tugas. 

DP3 – Unsur  kerja sama Penyetaraan dengan 
DP3  unsur kerja sama 

DP3 

5 Kritis 

 

Sikap yang tajam di dalam menganalisis 
suatu masalah yang timbul. 

Mematuhi etika peneliti 
dan penelitian dalam 
proses, pelaksanaan dan 
penulisan hasil penelitian

Berpegang pada etika 
peneliti dan penelitian 
yang telah ditetapkan 

Hasil laporan 
pelaksanaan kegiatan 
yang diterbitkan atau 
tidak diterbitkan 

 



6 Kreatif Sikap atau kemampuan daya cipta untuk 
mengembangkan ide-ide, metode atau 
teknik baru untuk menyelesaikan masalah 
yang dihadapi. 

Mematuhi etika peneliti 
dan penelitian dalam 
proses, pelaksanaan dan 
penulisan hasil penelitian

Berpegang pada etika 
peneliti dan penelitian 
yang telah ditetapkan 

Hasil laporan 
pelaksanaan kegiatan 
yang diterbitkan atau 
tidak diterbitkan 

7 Motivatif Sikap mendorong diri sendiri dan orang lain 
agar mempunyai kemampuan 
melaksanakan tugas penelitian 

Mematuhi etika peneliti 
dan penelitian dalam 
proses, pelaksanaan dan 
penulisan hasil penelitian

Berpegang pada etika 
peneliti dan penelitian 
yang telah ditetapkan 

Hasil laporan 
pelaksanaan kegiatan 
yang diterbitkan atau 
tidak diterbitkan 

8 Inovatif 

 

Sikap untuk menghasilkan sesuatu yang 
baru dalam menyelesaikan tugas penelitian 

Mematuhi etika peneliti 
dan penelitian dalam 
proses, pelaksanaan dan 
penulisan hasil penelitian

Berpegang pada etika 
peneliti dan penelitian 
yang telah ditetapkan 

Hasil laporan 
pelaksanaan kegiatan 
yang diterbitkan atau 
tidak diterbitkan 

9 Pengendalian diri 

 

Sikap yang menunjukkan cara perbuatan 
mengendalikan diri dalam pelaksanaan 
penelitian 

Mematuhi etika peneliti 
dan penelitian dalam 
proses, pelaksanaan dan 
penulisan hasil penelitian

Berpegang pada etika 
peneliti dan penelitian 
yang telah ditetapkan 

Hasil laporan 
pelaksanaan kegiatan 
yang diterbitkan atau 
tidak diterbitkan 

10 Adaptif Sikap mudah menyesuaikan diri dengan 
keadaan 

Mematuhi etika peneliti 
dan penelitian dalam 
proses, pelaksanaan dan 
penulisan hasil penelitian

Berpegang pada etika 
peneliti dan penelitian 
yang telah ditetapkan 

Hasil laporan 
pelaksanaan kegiatan 
yang diterbitkan atau 
tidak diterbitkan 

 



 

 


