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Dalam rangka mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang
profesional, kompeten, dan melayani, maka setiap PPPK wajib memiliki kompetensi manajerial,
kompetensi  sosial  kultural,  dan  kompetensi  teknis  yang sesuai  dengan standar  kompetensi
jabatan. Sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, maka setelah seleksi
administrasi  berakhir,  tahap seleksi  pengadaan PPPK selanjutnya adalah seleksi  kompetensi.
Seleksi kompetensi PPPK terdiri  dari Seleki Kompetensi Manajerial, Seleksi Kompetensi Sosial
Kultural, Seleksi Kompetensi Teknis, dan Wawancara Berbasis Komputer.

Berdasarkan  hal  tersebut,  dipandang  perlu  adanya  penyampaian  Materi  Pokok  Soal
Seleksi Kompetensi Teknis agar para peserta seleksi PPPK JF Dosen di lingkungan Instansi Pusat
TA. 2022 dapat mengenali poin penting dari soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT yang
akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik
mungkin. PANSELNAS memberikan Materi  Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT
untuk jabatan fungsional JF Dosen yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional, sesuai
yang  tercantum  pada  PermenPANRB  Nomor  29  Tahun  2021  tentang  Pengadaan  Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional. Untuk selanjutnya, Materi Pokok
Soal Seleksi Kompetensi Teknis tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.
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DAFTAR MATERI POKOK  

SOAL SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PPPK JF DOSEN 2022 

 

NO NAMA SUBTES MATERI POKOK 

1 Etika dan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

Pengetahuan dasar dan wawasan terkait kode etik 

(pembelajaran, penelitian, dan aspek keadilan internasional 

dalam pengabdian masyarakat), aturan akademik, kedalaman 

materi pembelajaran menurut KKNI, prinsip-prinsip 

pembelajaran, penggunaan media TIK dalam pembelajaran, 

penilaian hasil belajar, metodologi penelitian, pengetahuan 

umum penelitian, penilaian proses dan hasil penelitian, luaran 

penelitian kompetitif nasional, dan jenis kegiatan pengabdian 

masyarakat kompetitif nasional (kemitraan masyarakat, 

pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan desa 

mitra). 

2 Bahasa Inggris Kompetensi membaca teks dalam Bahasa Inggris yang 

meliputi: 

1. teks artikel ilmiah; 

2. teks argumentatif; 

3. teks pengumuman; 

4. teks berita. 

3 Penalaran dan 

Pemecahan Masalah 

Kemampuan dalam aspek: 

1. critical thinking: kemampuan mengidentifikasi masalah; 

2. analytical thinking: kemampuan menghubungkan satu 

informasi dengan informasi lain, mencari hubungan sebab 

akibat; 

3. creative thinking: kemampuan mencari alternatif solusi 

dari permasalahan; dan 

4. strategic thinking: kemampuan memprediksikan suatu 

keadaan berdasarkan data yang ada kemudian mampu 

membuat keputusan dari kemungkinan alternatif solusi 

yang ada. 

4 Dimensi Psikologi Karakteristik kepribadian dalam aspek: 

1. integritas akademik; 

2. belajar berkelanjutan; 

3. pengembangan jejaring; 

4. orientasi nilai-nilai humaniora; 

5. obyektivitas; dan 

6. wawasan multidisiplin. 
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