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Ringkasan 
 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan undangan dari Pusat Penilaian Penilaian 

Kompetensi (Puspenkom) ASN, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI). Kegiatan 

ini berlangsung selama 1 bulan, dari 8 April hingga 13 Mei 2022 bertempat di kantor pusat BKN RI.  

BKN RI telah mengembangkan alat ukur Smart Governance dan telah diuji coba pada tahun 

2021. Tujuan alat ukur ini untuk melakukan pemetaan kompetensi dari ASN di seluruh Indonesia. 

Sebelum dapat digunakan, maka perlu diketahui kualitas alat ukur ini. Untuk mendapatkan informasi 

mengenai kualitas alat ukur tersebut, maka diperlukan pengujian reliabilitas dan validitas serta 

penyusunan norma alat ukur Smart Governance.  

Untuk itu, Puspenkom ASN BKN RI bermaksud meminta saya untuk melakukan pengolahan 

data terhadap alat ukur Smart Governance. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, dinaungi dengan perjanjian 

kerahasiaan (non-disclosure agreement) sehingga tidak semua informasi kegiatan dapat disampaikan 

dalam laporan ini. Secara umum, kegiatan ini adalah melakukan pengolahan psikometri (reliabilitas, 

validitas, dan norma) terhadap data yang telah dikumpulkan BKN RI, lalu melakukan presentasi di 

hadapan Puspenkom ASN BKN RI. Kegiatan presentasi dilakukan sebanyak empat kali, yaitu: 8 April, 

13 April, 20 April, dan 13 Mei 2022. 

Dari kegiatan ini, selain menambah kegiatan pengabdian masyarakat dan kepemimpinan 

publik, juga menjadi income generating bagi Prodi Psikologi sebesar Rp 600.000. 
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PRAKATA 
 

 

Laporan pengabdian masyarakat ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas penugasan dari 

Rektor Universitas Pembangunan Jaya berdasarkan Surat Tugas Rektor No. 125/STE-REK/UPJ/04.22, 

No. 138/STE-REK/UPJ/04.22, No. 153/STE-REK/UPJ/04.22, dan No. 175/STE-REK/UPJ/05.22, 

sebagai jawaban atas undangan dari Puspenkom ASN BKN RI. Kegiatan berlangsung pada bulan April 

– Mei 2022 sebagai narasumber pengolahan data dan kategorisasi nilai alat ukur Smart Governance 

yang telah dikembangkan oleh BKN RI. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan ini antara 

lain melakukan pengujian reliabilitas, validitas, serta penyusunan norma terhadap alat ukur Smart 

Governance berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh BKN RI di tahun 2021. 

Semoga laporan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat bermanfaat bagi bagi pihak-pihak 

yang terkait. 

 

 

 

Tangerang Selatan, 15 Juni 2022 

 

 

Aries Yulianto, S.Psi., M.Si.  
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Bab 1  

Pendahuluan 

 

 

Berkaitan dengan pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, perlu 

dipeetakan kompetensi dari Aparatur Sipil Negara atau ASN agar dapat diketahui ASN yang berkualitas 

untuk melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan. Ada tiga kompetensi dari ASN, yaitu: literasi digital, 

kompetensi manajerial dan sosial kultural, serta kompetensi smart government. Literasi digital 

merupakan perwujudan dari ketetapan pemerintah melalui Peraturan Presiden no. 95 tahun 2018 tentang 

standar pelayanan berbasis elektronik. Untuk kompetensi smart government, merujuk pada World 

Economic Forum 2020, dimana telah diidentifikasi 15 Emerging Skills/Future Job Skills yang 

diperlukan oleh para ASN Indonesia dalam rangka mengimplementasikan Smart Governance. Namun 

dalam kegiatan pengukuran ASN ini telah disepakati bahwa hanya 11 kriteria yang digunakan dari 15 

kompetensi tersebut. Oleh karena itu, BKN RI diberi tanggung jawab untuk melakukan evaluasi 

terhadap: 1. Kompetensi Literasi Digital, 2. Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, serta 3. 

Kompetensi Smart Governance 

 BKN RI telah mengembangkan alat ukur yang mengukur ketiga kompetensi tersebut. Adapun 

pengambilan data untuk uji coba alat ukur telah dilakukan oleh BKN RI (tabel 1) dengan peserta 

sebanyak 608. 

 

Tabel 1. Tanggal dan lokasi pengambilan data uji coba alat ukur Smart Governance 

TANGGAL LOKASI PESERTA UJI COBA 

25 November 2021  BKN Jakarta  67  

02 - 03 Desember 2021  

BKN Samarinda  100  

BKN Penajam Paser Utara  100  

BKN Manado  192  

17 Desember 2021  BKN Gunung Kidul   99  

22 Desember 2021  BKN Banjarmasin  50  

Total    608  

 

 Setelah data uji coba ini terkumpul, maka perlu dilakukan pengolahan data untuk mengetahui 

kualitas dari alat ukur Smart Governance ini sebelum digunakan. Pengolahan data yang dimaksud 

adalah pengujian psikometri berupa uji reliabilitas, uji validitas, dan penyusunan norma. Uji reliabilitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah alat ukur Smart Governance ini mengukur secara konsisten. 

Sedangkan uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur ini mengukur kompetensi sesuai 
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yang dimaksud. Norma diperlukan untuk memberikan interpretasi terhadap skor yang telah diperoleh 

peserta. 

Untuk melakukan pengolahan data ini, Puspenkom ASN BKN RI membutuhkan narasumber 

yang akan melakukan pengujian psikometri serta memberikan penjelasan mengenai hasil yang 

diperoleh. Untuk itu, Puspenkom ASN BKN RI menghubungi saya dengan maksud menjadi narasumber 

tersebut. Pembicaraan pendahuluan telah dilakukan pada 17 Maret 2022 untuk menjelaskan apa saja 

ruang lingkup serta batasan-batasan kegiatan. Secara umum, disepakati bahwa BKN RI akan 

memberikan seluruh data uji coba serta alat ukur Smart Governance untuk diuji reliabilitas, validitas, 

dan penyusunan norma dalam jangka waktu 1 bulan (April 2022). Dalam setiap proses pengolahan data, 

akan dilakukan presentasi mengenai hasil pengolahan sementara serta penjelasan mengenai hasilnya. 

Presentasi akan dilakukan secara tatap muka bertempat di kantor pusat BKN RI (atau tempat lain yang 

ditentukan kemudian) dengan dihadiri staf dan pimpinan Puspenkom ASN BKN RI. Kegiatan 

presentasi ini dijadwalkan sebanyak 4 kali dalam bulan April 2022, dengan jadwal yang ditentukan 

kemudian. 

Untuk pelaksanaan kegiatan ini, dinaungi oleh perjanjian kerahasiaan (non-disclosure 

agreement) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam laporan ini hanya 

menyampaikan kegiatan secara umum saja. 

 

 

 

  



3 
 

Bab 2  

Target dan Luaran 

 

 

Kegiatan pengabdian masyarakat “Pengolahan Data dan Kategorisasi Alat Ukur Smart 

Governance” BKN RI memiliki sejumlah target sebagai berikut: 

1. diperoleh hasil pengujian reliabilitas terhadap alat ukur Smart Governance, 

2.  diperoleh hasil pengujian validitas terhadap alat ukur Smart Governance, 

3. disusun pedoman interpretasi berupa norma atau kategorisasi skor alat ukur Smart Governance. 

 

Rencana luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah berupa materi presentasi dan 

laporan hasil pengujian psikometri alat ukur Smart Governance.  
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Bab 3  

Metode Pelaksanaan 
 

 

Seperti telah disepakati sebelumnya, ada empat kegiatan berbentuk presentasi selama bulan 

April 2022. Sebelum presentasi dilakukan, maka kegiatan diawali dengan pengolahan data uji coba. 

Presentasi dilakukan setelah tiap proses pengolahan data dihasilkan. Berikut pelaksanaan kegiatan 

tersebut.  

 

Kegiatan ke-1  

Hari/Tanggal : Jum’at, 8 April 2022 

Waktu  : 09.00 – 17.00 WIB 

Tempat  : Ruang Assessment Center, Pusat Penilaian Kompetensi ASN, Badan Kepegawaian 

Negara (BKN-RI), Cililitan, Jakarta Timur 

Kegiatan berlangsung secara paralel, secara luring, yang dihadiri oleh Kepala Puspenkom serta pejabat 

dan staf puspenkom, serta asesor utama madya (astama) dan asesor SDM; serta secara daring via zoom 

untuk staf BKN dari unit lain dan luar daerah. Kepala Puspenkom BKN-RI, bpk Wakiran, S.H., M.H., 

memberikan pembukaan dengan memberikan gambaran singkat mengenai alat ukur Smart governance 

dan proses penyusunannya. Penjelasan dilanjutkan oleh ibu Christina Nailiu, S.Psi., M.Psi., selaku 

koordinator, mengenai maksud dari kegiatan hari ini.  

Pada awal paparan, saya menjelaskan mengenai konsep dasar pengukuran alat ukur psikologi, 

yaitu mengenai 2 jenis atribut psikologi yang diukur, yaitu ability dan personality. Paparan dilanjutkan 

mengenai syarat alat ukur yang baik, yaitu standar, objektif, memiliki validitas dan reliabilitas, serta 

norma yang representatif. Selanjutnya dijelaskan mengenai prinsip reliabilitas dan cara pengujiannya, 

berikutnya mengenai prinsip validitas dan cara pengujiannya. 

Presentasi berikutnya mengenai pengolahan atau pengujian kembali reliabilitas dari setiap alat 

ukur. Pengolahan data berdasarkan data uji coba yang telah diberikan oleh puspenkom. Dari hasil 

pengolahan, diperoleh hasil yang berbeda (lebih rendah) dari laporan pengujian alat ukur tersebut. Pada 

bagian 1 dan bagian 4, diperoleh hasil dimana sebagian besar aspek tidak reliabel (berbeda dengan 

laporan pengujian alat ukur yang hasil dan kesimpulan menunjukkan reliabilitas). Perhitungan validitas 

tidak dapat dilakukan, karena dari data uji coba yang disampaikan, tidak diperoleh data lengkap untuk 

perhitungan validitas sesuai dengan yang disebutkan dalam laporan. Mengacu pada ini, saya 

memberikan sejumlah saran mengenai bagaimana pengujian validitas selanjutnya. 

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi mengenai hasil pengolahan. Meskipun sejumlah 

pertanyaan lebih tepat diajukan kepada pembuat alat ukur. Hasil diskusi disepakati perlu dilakukan 

analisis item terutama pada aspek-aspek yang belum memenuhi reliabilitas. Setelah itu, perlu dilakukan 

penyusunan norma berdasarkan hasil analisis item. Kegiatan akan dilanjutkan pada rabu, 13 April 2022. 
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Kegiatan ke-2 

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022 

Waktu  : 09.00 – 17.00 WIB 

Tempat  : Ruang Sriwijaya, Pusat Penilaian Kompetensi ASN, Badan Kepegawaian Negara 

(BKN-RI), Cililitan, Jakarta Timur 

 Kegiatan berlangsung secara paralel, secara luring, yang dihadiri oleh Kepala Puspenkom serta 

pejabat dan staf puspenkom, serta asesor utama madya (astama) dan asesor SDM; serta secara daring 

via zoom untuk staf BKN dari luar daerah. Pembukaan oleh ibu Christina Nailiu, S.Psi., M.Psi., selaku 

koordinator, mengenai maksud dari kegiatan hari ini yang merupakan kelanjutan dari kegiatan pada 

jumat 8 April 2022 yang lalu. Kepala Puspenkom BKN-RI, bpk Wakiran, S.H., M.H., memberikan 

pengarahan mengenai kelanjutan dari alat ukur Smart governance.  

Pada paparan pertama, saya menampilkan hasil analisis item dari bagian 1 hingga bagian 4. 

Pada bagian 1, sebagian besar aspek perlu dieliminasi sejumlah aitemnya. Meskipun telah dilakukan 

analisis item pada bagian 1, sejumlah aspek masih tetap tidak memenuhi koefisien reliabilitas yang 

baik. Sedangkan untuk bagian 2 dan bagian 3, tidak dilakukan analisis item karena dari hasil pengolahan 

yang lalu, koefisien reliabilitas sudah dianggap baik. Pada bagian 4, ada sejumlah aspek yang harus 

dieliminasi itemnya agar koefisien reliabilitasnya meningkat. 

Pemaparan berikutnya mengenai hasil perhitungan norma dimana akan dikelompokkan 

menjadi 5 level (level 1 – level 5). Pada bagian 1, norma disusun dari hasil analisis item, berdasarkan 

skor maksimum. Penyusunan norma disimulasikan dengan 2 cara; pada cara kedua, ternyata tidak 

dimungkinkan untuk mendapatkan level 5 meskipun mendapatkan skor maksimum. Pada bagian 2 dan 

3, norma didasarkan pada skor minimum - maksimum (tanpa pengurangan item). Begitu juga pada 

bagian 4, norma dibuat berdasarkan skor minimum – maksimum dengan item yang telah dikurangi.  

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi mengenai norma. Khusus untuk bagian 2 dan 3, perlu 

dilakukan perhitungan kembali karena seharusnya dibagi dalam 4 level (level 1 s/d level 4), sesuai 

dengan aturan dari Kemenpan. Selain itu, perlu dibuat norma dari skor akhir per bagian dan skor akhir 

keseluruhan yang nantinya dibagi ke dalam 3 kategori (optimal, cukup optimal, dan kurang optimal), 

sesuai dengan perBAN. Kegiatan akan dilanjutkan pada minggu depan. 

 

 

Kegiatan ke-3 

Hari/Tanggal : Rabu, 20 April 2022 

Waktu  : 09.00 – 17.00 WIB 

Tempat  : Ruang Meeting Utari, Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan 

Kegiatan didahului pemaparan oleh ibu Christina Nailiu, S.Psi., M.Psi, selaku koordinator dari Pusat 

Penilaian Kompetensi ASN, BKN RI. Peserta adalah pegawai dari Puspenkom BKN RI, berjumlah 
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sekitar 25 orang. Saya sendiri baru memulai pemaparan pada pukul 10.10 WIB. 

Pada paparan awal, saya menjelaskan konsep penggunaan persentil dan standard score untuk 

menginterpretasikan skor akhir dari alat ukur ini, serta bagaimana menyesuaikan kategori pemetaan 

jabatan berdasarkan peraturan menteri PAN (permenPAN), yaitu ke dalam 3 kategori: optimal (>90%), 

cukup optimal (78% – 90%), dan kurang optimal (<78%). Untuk persentil dan standard score 

merupakan hasil transformasi distribusi skor peserta uji coba (N=608) menjadi distribusi normal.  

Pemaparan dilanjutkan dengan menjelaskan norma setiap alat ukur. Pada alat ukur Kompetensi 

Literasi Digital, ada 17 kompetensi yang diukur, dimana setiap kompetensi dari hasil alat ukur ini 

dinormakan ke dalam 5 level. Dikarenakan jumlah setiap soal pada kompetensi-kompetensi ini berbeda, 

maka pengelompokan skor setiap kompetensi berdasarkan skor minimum dan skor maksimum dari 

jumlah soal tersebut.  Sedangkan untuk skor akhir alat ukur literasi digital akan diubah menjadi persentil 

agar dapat disesuaikan kategori pemetaan jabatan. Setiap skor akhir literasi digital juga diubah menjadi 

standard score menggunakan T-score. 

Untuk alat ukur kompetensi Manajerial mengukur 8 komponen kompetensi, dengan jumlah soal  

sama untuk setiap komponen kompetensi. Oleh karena itu, digunakan norma yang sama untuk membagi 

ke dalam 5 level. Pada awalnya, ingin dibuatkan norma berdasarkan jenjang jabatan, sesuai dengan 

peraturan Kepala BKN RI. Namun dikarenakan data uji coba yang diperoleh tidak memungkinkan 

dilakukan norma ini, maka proses penyusunan norma  sama seperti pada alat ukur literasi digital. Setiap 

skor akhir kompetensi Manajerial juga diubah menjadi standard score menggunakan T-score. 

Alat ukur kompetensi Sosial Kultural mengukur 3 komponen kompetensi, dengan jumlah soal 

yang sama untuk ketiga komponen ini. Proses penyusunan norma sama seperti alat ukur lainnya, untuk 

dibagi ke dalam 5 level. Sama seperti pada alat ukur kompetensi manajerial, alat ukur ini awalnya 

diharapkan dibuat norma untuk setiap jenjang jabatan, namun tidak dapat dilakukan karena keterbatasn 

data uji coba. Setiap skor akhir kompetensi Sosial Kultural juga akan diubah menjadi standard score 

menggunakan T-score. 

Alat ukur kompetensi Smart Governance (Emerging Skill) mengukur 10 komponen kompetensi 

dengan jumlah soal yang berbeda. Proses penyusunan norma alat ukur ini sama seperti alat ukur Literasi 

Digital, untuk dibagi ke dalam 5 level. Setiap skor akhir kompetensi Smart Governance juga diubah 

menjadi standard score menggunakan T-score. 

Untuk mendapatkan skor akhir, diusulkan dengan menjumlahkan Standard Score dari seluruh 

alat ukur, lalu menghitung reratanya (jumlah standard score dibagi 4). Rerata Standard Score ini lalu 

ditransformasi menjadi persentil agar dapat dikategorikan menjadi 3 (Optimal – cukup optimal – kurang 

optimal) mengacu kepada permenpan.  
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Kegiatan ke-4 

Hari/Tanggal : Jum’at, 13 Mei 2022 

Waktu  : 10.00 – 17.00 WIB 

Tempat  : Ruang Rapat Puspenkom, Gedung II, lantai 2, BKN RI, Jl. Mayjen Sutoyo, Cilitan, 

Jakarta Timur 

 Peserta yang hadir sekitar 8 staf Puspenkom ASN. Rapat dipimpin oleh ibu Christina Nailiu, 

S.Psi., M.Psi, selaku koordinator dari Pusat Penilaian Kompetensi ASN, BKN RI.  

Kegiatan ini bersifat diskusi mengenai finalisasi dari kegiatan analisis alat Ukur Smart 

Governance, karena merupakan kegiatan akhir dari 3 kegiatan sebelumnya. Berdasarkan hasil diskusi, 

penggunaan persentil ke dalam 3 kategori: optimal (>90%), cukup optimal (78% – 90%), dan kurang 

optimal (<78%), tidak jadi digunakan. Hal ini dikarenakan hasil alat ukur ini akan disampaikan kepada 

masing-masing pegawai yang mengikuti uji coba alat ukur. Namun hasil alat ukur ini tidak dapat 

digunakan untuk pemetaan, promosi, maupun segala bentuk pengambilan keputusan terhadap pegawai 

berdasarkan hasil tes tersebut. 

Langkah berikutnya, melakukan sejumlah simulasi untuk kategorisasi skor akhir alat ukur. Dari 

hasil diskusi, kategorisasi skor akhir akan menggunakan perhitungan yang sama dengan kategorisasi 

dari skor setiap kompetensi, seperti yang telah dipaparkan pada kegiatan kedua, 13 April 2022. 

  



8 
 

Bab 4  

Kelayakan Perguruan Tinggi 
 

 

Kebutuhan untuk penyusunan alat ukur maupun pengujian psikometri dari alat ukur masih 

banyak diperlukan, namun tidak banyak pihak memiliki kompetensi ini. Oleh karena itu, Puspenkom 

ASN BKN RI menghubungi saya untuk melakukan pengujian psikometri terhadap alat ukur Smart 

Governance yang telah dikembangkan.  

Dengan demikian, terlihat bagaimana kelayakan dosen UPJ dalam menjadi narasumber 

pengolahan data alat ukur Smart Governance ini. 
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Bab 5  

Hasil dan Luaran yang Dicapai 
 

 

5.1. Hasil 

 

Kegiatan pengabdian masyarakat “Pengolahan Data dan Kategorisasi Alat Ukur Smart 

Governance” BKN RI telah dilakukan pada April – Mei 2022. Dari kegiatan ini telah diperoleh hasil 

sebagai berikut:  

1. dihasilkan pengujian reliabilitas terhadap alat ukur Smart Governance, 

2.  dihasilkan pengujian validitas terhadap alat ukur Smart Governance, 

3. dihasilkan alat ukur Smart Governance baru hasil dari eliminasi soal berdasarkan pengujian 

reliabilitas dan validitas,  

4. adanya pedoman interpretasi berupa norma atau kategorisasi skor alat ukur Smart Governance. 

 

 

5.2. Luaran 

 

Luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah berupa materi presentasi dan hasil 

pengujian psikometri alat ukur Smart Governance. Namun dikarenakan adanya perjanjian kerahasiaan, 

maka luaran tersebut tidak disampaikan dalam laporan ini. 
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Bab 6  

Rencana Tahapan Berikutnya 
 

 

BKN-RI sedang mengembangkan alat ukur untuk berbagai tujuan dengan mengandeng 

sejumlah lembaga. Apabila diperlukan pengolahan data maupun masukan lainnya, BKN RI akan 

menghubungi kembali untuk menjadi narasumber 
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Bab 7  

Kesimpulan dan Saran 
 

 

7.1. Kesimpulan  

 

Half-day Workshop online “Penyusunan dan aanalisa norma tes” ini dilaksanakan pada hari 

minggu, 10 April 2022, pukul 13.00 – 16.00 WIB melalui aplikasi Zoom Meeting. Workshop ini diikuti 

oleh 25 orang peserta yang berprofesi sebagai mahasiswa, dosen, maupun praktisi psikologi. Kegiatan 

ini sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman (MOU) Nomor: 110/PER-REK/UPJ/04.21 antara Hara 

Anargya Indonesia dengan Universitas Pembangunan Jaya, dan Perjanjian Kerja Sama (MOA) NO. 

03/PER-PSI/UPJ/04.21 antara PT. Hara Anargya Indonesia dengan Program Studi Psikologi UPJ, serta 

dinaungi dokumen pelaksanaan dan pengaturan kerja sama (IA) No. 025/IA-KHI/PSI/UPJ/04.22 

mengenai kegiatan “Half-day Workshop: Penyusunan dan Analisa Norma Tes”. 

Pada workshop ini dibahas mulai dari pengertian dan pentingnya norma dalam interpretasi skor, 

hingga jenis-jenis norma. Peserta juga diajak menggunakan Google Spreadsheet untuk menghitung 

percentile rank dan standard score dari data tes yang sudah diberikan. Terakhir, peserta diajaka 

mempraktikkan penyusunan expectancy table. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa para peserta 

telah mampu memahami pengertian norma, kegunaan norma serta jenis-jenis norma dalam 

menginterpretasi hasil tes psikologi, penyusunan expectancy table, hingga peserta mampu 

menggunakan Google Spreadsheet untuk menghitung norma persentil maupun standard score. 

Kegiatan ini juga menambah pengabdian masyarakat dan kepemimpinan publik, serta menambah 

income generation untuk UPJ sebesar Rp 300.000.  

 

 

7.2. Saran 

 

Setelah menjadi narasumber untuk Half day Workshop online “Penyusunan dan analisa norma 

tes” pada 10 April 2022 ini, ada sejumlah saran yang diajukan: 

1. untuk kegiatan berikutnya: 

- mengingat waktu pelaksanaan workshop yang terbatas dan dilakukan secara online, para peserta 

sebelumnya sudah dibagikan materi, sehingga mereka dapat membaca terlebih dahulu.  

- melihat animo dari peserta, dapat dilakukan kegiatan serupa di waktu mendatang, maupun 

dengan topik yang lebih spesifik dengan ditambah praktik perhitungannya agar para peserta dapat 

lebih paham. Apabila kondisi sudah memungkinkan, dapat dilakukan dengan tatap muka. 
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Lampiran 1. Surat undangan dari Puspenkom ASN BKN RI 
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Lampiran 2. Surat Tugas dari Universitas Pembangunan Jaya  
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Lampiran 3. Perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement)  
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Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan  
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Lampiran 5. Bukti penyetoran 30% honorarium ke UPJ   

 


