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Jabatan Fungsional:
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu



Pejabat Fungsional: 

Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada Instansi Pemerintah



Kedudukan Jabatan Fungsional dalam UU No. 5 
Tahun 2014 

jabatan
fungsional
keahlian
terdiri atas:

1. Ahli utama;

2. Ahli madya;

3. Ahli muda; dan

4. Ahli pertama.

jabatan
fungsional
ketrampilan
terdiri atas:

1. Penyelia;

2. Mahir;

3. Terampil; dan

4. Pemula.

Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian
dan jabatan fungsional ketrampilan.



Mengapa Pejabat Fungsional harus menulis
Publikasi karya ilmiah ?

Kegiatan
Pejabat

fungsional: 

Tugas
Jafung

Kegiatan
Penunjang
Jafung

Kegiatan
pengembangan
Profesi Jafung



Nomenklatur Jafung: 
Permenpan No. 41 Tahun 2018

Nomenklatur Jabatan pelaksana digunakan sebagai 
acuan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk:

a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b. penentuan pangkat dan jabatan;

c. pengembangan karier;
d. pengembangan kompetensi;

e. penilaian kinerja;
f. penggajian dan tunjangan; dan 

g. pemberhentian.



NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN 
HASIL

ANGKA 
KREDIT

PELAKSANA 
KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7

I. Pengembangan
Profesi

A.

Perolehan
ijazah/gelar

pendidikan formal 
sesuai dengan
bidang tugas

Pengelola PBJ

Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Pengelola
PBJ Ijazah/Gelar

25% AK 
kenaikan 
pangkat

Semua jenjang

B.

Pembuatan Karya 
Tulis/Karya Ilmiah 

di bidang 
pengadaan 
barang/jasa

1
.

Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ 
pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengadaan barang/jasa
yang dipublikasikan:

a. dalam buku/majalah ilmiah internasional yang yang
terindek

Jurnal/Buku 20 Semua jenjang

b. dalam buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi Jurnal/Buku 12,5 Semua jenjang

c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi
profesi dan Instansi Pembina

Jurnal/Buku
/Naskah 6 Semua jenjang

2
.

Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian
/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengadaan barang/ 
jasa yang tidak dipublikasikan:
a. dalam bentuk buku Buku 8 Semua jenjang
b. dalam bentuk majalah ilmiah Naskah 4 Semua jenjang

3
.

Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau 
ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengadaan 
barang/jasa yang dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

Buku 8 Semua jenjang

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi 
dan Instansi Pembina

Naskah 4 Semua jenjang

Sumber: Permenpan RB No 29 Tahun 2020 hal 61 dan 62



NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA 
KREDIT

PELAKSANA 
KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7

4.

Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan
sendiri di bidang pengadaan barang/jasa yang tidak ipublikasikan:

a. dalam bentuk buku Buku 7 Semua jenjang
b. dalam bentuk makalah Makalah 3,5 Semua jenjang

5.
Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam
pertemuan ilmiah Naskah 2,5 Semua jenjang

6. Membuat artikel di bidang pengadaan barang/jasa yang dipublikasikan Artikel 2 Semua jenjang

C. Penerjemahan atau 
penyaduran Buku 
dan Bahan-Bahan 
lain di bidang 
pengadaan 
barang/jasa

1.

Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pengadaan barang/jasa 
yang dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Buku 7 Semua jenjang

b.
dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina

Naskah 3,5 Semua jenjang

2.

Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pengadaan barang/jasa 
yang tidak dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku Buku 3 Semua jenjang
b. dalam bentuk makalah Naskah 1,5 Semua jenjang

D. Penyusunan
Standar/Pedoman/ 
Petunjuk
Pelaksanaan/ 
Petunjuk Teknis di 
bidang pengadaan
barang/jasa

Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang
pengadaan barang/jasa

Buku/Pedoman/Juk
lak/ Juknis 3 Semua jenjang

E. Pengembangan 
Kompetensi di 
bidang pengadaan 
barang/jasa

Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:
1 Pelatihan fungsional Sertifikat/Laporan 0,5 Semua jenjang

2 Seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan Sertifikat/Laporan 3 Semua jenjang

3

Pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan
Fungsional PPBJ dan memperoleh Sertifikat

a. Lamanya lebih dari 960 jam Sertifikat/Laporan 15 Semua Jenjang

b. Lamanya antara 641 - 960 jam Sertifikat/Laporan 9 Semua Jenjang

Sumber: Permenpan RB No 29 Tahun 2020 hal 61 dan 62



Bagaimana cara
membuat karya

ilmiah hasil
penelitian yang 

dipubikasikan dalam
jurnal atau prosiding



Sumber Data Publikasi

Hasil Penelitian

Pengalaman hasil
kegiatan penunjang

Ide / Gagasan

1

2

3



Bagaimana menyusun karya
ilmiah yang akan
dipublikasikan?



Introduction
P e n d a h u l u an

2

6
3

1

Tulisannya
tentang apa ?

Scope / Ruang
Lingkup

Seharusnya menjawab dua
pertanyaan yakni “ 
What?” dan “So What?” 

Makna
terpenting dari

penelitian

Novelty

Mengapa tulisan
tersebut harus
dibaca orang lain ? 

5

4



Komponen dalam Pendahuluan
Menunjukkan pengetahuan yang melatar belakangi
penelitian bahwa hal tersebut penting dan diapresiasi
oleh pembaca

Apa yang sudah dilakukan ahli
tentang subjek ini

Mengidentifikasi hal
yang belum pernah
diteliti / hal tersebut
mengandung
ketidak pastian

Mengutip, data yang pernah diteliti sebelumnya
termasuk data yang bertentangan dengan hal yang 

diteliti

Bagaimana temuan
penelitian ini merupakan

kemajuan atas
pengetahuan terkini di 

bidang tersebut

Komponen
Pendahuluan

ü Apa yang kamu
lakukan / orang 
lain lakukan ? 

ü Mengapa kamu
lakukan itu ?



Cara Menulis Pendahuluan yang Menarik

1

2

3

4

5

Apakah masalah dapat terpecahkan ?

Apakah ada solusi kekinian yang 
ditawarkan ? 

Apakah itu yang terbaik ?

Apa batasan utamanya ?

Apa yang dilakukan untuk mencapai hasil
yang diinginkan ?

Pendahuluan yang baik seharusnya dapat menjawab pertanyaan berikut ini : 



Cara Menilai Kualitas
Pendahuluan yang Ditulis

Untuk menilai kualitas tulisan dalam pendahuluan dapat dilakukan melalui cara berikut ini : 

Apakah pertanyaan
penelitianku jelas ?

Apakah realitas dalam
pendahuluan saya sesuai
dengan road map untuk
memahami penelitianku ?

Apakah cukup berbeda 
dengan abstrak, tanpa copy 
dan paste (beberapa tumpang 
tindih)

Apakah saya perlu
menyebutkan pembaca yang 
sesuai dengan penelitian
yang saya lakukan ?

Apa yang kemudian saya
rujuk dalam pembahasan ?

Apakah saya telah
menjelaskan secara runtut, 
jelas, dan padat ?

1

2

3

4

5

6



Bagaimana Cara Menulis Tujuan Penelitian
Berikut cara menulis tujuan penelitian yang benar :

Untuk menganalisis ….

Untuk membandingkan …

Untuk menjelaskan …

Untuk menentukan berapa banyak / berapa persen …

Untuk memperkuat tipologi / klasifikasi skema/ kerangka kerja konseptual …

Untuk mengidentifikasi …

Untuk menginvestigasi…

Untuk mereview literature terbaru …

Untuk menguji …



CONTOH ARTIKEL



Contoh Introduction / Pendahuluan

The State 
of the art 

of the 
previous 
studies



The Gap or 
inconsistencies exist 

with current study try to 
address



The 
importance 
of the topic

Aims and 
Hypothesis



Beberapa ‘kesalahan’ umum
dalam menulis pendahuluan :

Memberikan informasi
dalam latar belakang yang 

tidak perlu

Melebih-lebihkan
fenomena yang 
sedang diteliti

Gagal menjelaskan
makna dari
pertanyaan
penelitian



Research Methods
Metode Penelitian

Mendeskripsikan
bagaimana hasil
penelitian akan
didapatkan

Harus terinci dengan
jelas

Tidak (selalu) memerlukan
langkah-langkah eksplisit



Metode yang baik akan menggambarkan

Apa yang 
dilakukan

Bagaimana hal itu
dilakukan

Membuktikan desain
eksperimen/menjelask

an fenomena

Harus menjelaskan
subyek, teknik

pengumpulan data dan
analisis yang digunakan



Bagaimana cara menyusun metode?

Bagian Metode harus menjawab sebagian besar
pertanyaan berikut :
• Apa / Siapa yang saya teliti? Hipotesa apa yang sedang 

saya uji?
• Dimana saya melakukan penelitian ini dan bagaimana 

karakteristik lokasinya?
• Bagaimana saya merancang eksperimen/contoh dan 

asumsi apa yang saya buat ?
• Berapa banyak yang saya ukur dan mengapa ?
• Bagaimana saya memperlakukan fokus penelitian  saya ?
• Komponen apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian ?
• Bagaimana cara saya untuk mengumpulkan  dan 

menganalisis data ?
• Referensi apa saja yang saya butuhkan dalam penelitian ?



Result, Discussion, & Conclusion
Hasil, Pembahasan, dan Simpulan 

• Mencermati kembali fokus yang diteliti
• Mencermati kembali perspektif/paradigma yang 

digunakan
• “Benang merah” naskah yang harus disiapkan oleh 

penulis 
• Pahami tugas dan dan alur kerja mitra bestari

(reviewer)
• “Benang merah” penelaahan naskah bagi mitra

bestari ialah dari Tujuan (state of the art) ke
Simpulan

Cara efektif 
menyiapkan 

naskah

Ada beberapa Tips dalam penyusunan Hasil, Pembahasan, dan Simpulan



Alur Penelaahan



Simpulan dan Implikasi (saran) 
Hasil Riset

Apakah tujuan riset sudah tercapai

Tidak mengulang hasil (ringkasan hasil penelitian)

Pernyataan generalisasi yang dibuat secara hati-hati dengan  memperhatikan keterbatasan temuan

Pernyataan ringkas yang mudah diingat oleh pembaca  

Apakah hasil penelitian memang bermanfaat dan bagaimana  implikasinya bagi pemangku 
kepentingan

Saran harus terkait dengan pelaksanaan atau hasil penelitian 

Kalau penelitian harus dilanjutkan, yang mana? bagaimana?



Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan
hasil, pembahasan dan simpulan

Adanya kesesuaian
antara tujuan dan

simpulan

Adanya kesinambungan
antara masalah – tujuan
– paradigma - simpulan



Contoh Implikasi Simpulan dan “Bukan” Simpulan



Jika Hasil dan Pembahasan digabung

Keuntungan

• Sederhana
• Hanya jika

permasalahannya
sederhana

• Cocok untuk jenis
catatan penelitian
“short 
communication”

Kelemahan

• kurang jelas mana
hasil peneliti
sendiri dan mana
hasil peneliti lain

• argumentasi
penulis kurang
dapat
dikembangkan
dengan baik



Paparan Hasil secara Runtut



Penilaian Hasil Riset
Penyajian Jelas

Penekanan pada temuan

Uji Statistika (jika ada)

Kebenaran hasil analisis statistika yakni : 1. memadai dan lengkap, 2. data 
penting yang ditampilkan, 3. data konsisten dan akurat

Hasil penting ditekankan pada ilustrasi

Tabel dan gambar harus efektif



Ilustrasi Pendukung



Hal penting yang harus diperhatikan:



Narasi hasil dan Ilustrasi

Kurang Baik

Perbaikan narasi hasil dan ilustrasi yang baik



Abstrak

vAbstrak 1 paragraf, kecuali abstrak terstruktur
vHarus utuh, menggambarkan esensi isi keseluruhan
vDisunting setelah semua bagian diperiksa secara detail  
vKeakuratan isinya
vLatar belakang cukup 1 kalimat, lanjutkan dengan pernyataan tujuan

penelitian
vPendekatan atau metode yang dipilih: ringkas
vFokus pada temuan penting dan implikasi hasil temuan
vTidak ada singkatan yang tidak dijelaskan terlebih dulu
vTidak mengacu tabel atau gambar serta pustaka acuan



Penyuntingan Makro ( Konsep ABC
/Accurate, Brief, Clear) dan Mikro

Makro Mikro



Beberapa Daftar Jurnal

• https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp

Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik (sinta 3)

• http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JJSDM

JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia) (sinta
4)

• https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK

Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi
dan Pelayanan Publik (sinta 4)

• https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik

Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik (sinta 4)

• https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi

JPSI (Journal of Public Sector Innovations) (sinta 5)

• http://inspirasi.bpsdm.jabarprov.go.id/index.php/inspirasi/index

Jurnal Inspirasi (sinta 6)

http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JJSDM
https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK
http://inspirasi.bpsdm.jabarprov.go.id/index.php/inspirasi/index
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