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ABSTRAK 
ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM MANAJEMEN PENGETAHUAN DALAM MEMENUHI 
KOMPETENSI SDM NUKLIR. Tantangan yang dihadapi oleh organisasi tenaga nuklir di 
dunia adalah pegawai yang menua dan fakta bahwa generasi yang merancang dan 
mengoperasikan reaktor sebagian besar telah mencapai usia pensiun. Perampingan dan 
moratorium pegawai berkontribusi pada masalah ini dan juga menunjukkan berkurangnya 
tingkat kepercayaan diri pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi. Faktor internal 
organisasi juga turut berperan dalam penurunan atau hilangnya kompetensi SDM karena 
adanya transfer internal, promosi dan pengunduran diri. Mempertahankan kompetensi nuklir 
dalam organisasi nuklir adalah salah satu tantangan paling penting bagi Penelitian dan 
Pengembangan (litbang) teknologi nuklir. Karena banyak pakar nuklir di seluruh dunia 
mendekati pensiun, dengan kemungkinan bahwa sejumlah besar pengetahuan nuklir 
penting dan memori organisasi akan hilang. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana 
rumusan kebijakan manajemen pengetahuan dalam pemenuhan kompetensi SDM nuklir. 
Tujuan penelitian adalah merumuskan kebijakan manajemen pengetahuan dalam 
pemenuhan kompetensi SDM nuklir. Hasil rumusan kebijakan tersebut diharapkan dapat 
digunakan sebagai dasar penyusunan program manajemen pengetahuan BATAN pada 
periode Rencana Strategis (Renstra) berikutnya. Metodologi pengambilan data penelitian 
menggunakan sekunder. Metodologi pengolahan data menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif untuk merumuskan kebijakan strategis. Hasil penelitian menunjukkan manajemen 
perlu mengambil langkah strategis diantaranya menetapkan jumlah publikasi ilmiah kepada 
pejabat fungsional bidang kompetensi energi dalam rangka preservasi ilmu pengetahuan.  
Strategi lainnya adalah pengembangan kompetensi melalui diklat, seminar, dan bimbingan 
teknis, kerjasama penelitian. 
 
Kata kunci: Kompetensi SDM; Kebijakan Strategis; Publikasi Ilmiah 
 
 

ABSTRACT 
ANALYSIS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT POLICY PROGRAM IN MEETING 
NUCLEAR HR COMPETENCE. The challenge faced by nuclear power organizations in the 
world is aging employees and the fact that the generation that designs and operates reactors 
has largely reached retirement age. Downsizing and moratorium on employees contributed 
to this problem and also showed a reduced level of confidence in the use of nuclear 
technology for energy. Internal organizational factors also play a role in the decline or loss of 
HR competencies due to internal transfers, promotions and resignations. Maintaining nuclear 
competence in nuclear organizations is one of the most important challenges for nuclear 
technology Research and Development (R & D). Because many nuclear experts around the 
world are approaching retirement, with the possibility that a large amount of important 
nuclear knowledge and organizational memory will be lost. The formulation of the research 
problem is how to formulate knowledge management policies in meeting nuclear HR 
competencies. The aim of the research is to formulate knowledge management policies in 
the fulfillment of nuclear HR competencies. The results of the policy formulation are 
expected to be used as the basis for the preparation of the BATAN knowledge management 
program in the next Strategic Planing period. Research data collection methodology uses 
secondary. Data processing methodology uses qualitative descriptive analysis to formulate 
strategic policies. The results of the study indicate that management needs to take strategic 
steps including determining the number of scientific publications to functional officials in the 
field of energy competency in order to preserve science. Another strategy is developing 
competencies through training, seminars, and technical guidance, research collaboration. 
 
Keywords: HR competency; Strategic Policy; Scientific Publication 
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PENDAHULUAN 
 Tantangan yang dihadapi oleh organisasi tenaga nuklir di dunia adalah pegawai 
yang menua dan fakta bahwa generasi yang merancang dan mengoperasikan reaktor 
sebagian besar telah mencapai usia pensiun. Perampingan dan moratorium pegawai 
berkontribusi pada masalah ini dan juga menunjukkan berkurangnya tingkat kepercayaan 
diri pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi[1]. Faktor internal organisasi juga turut 
berperan dalam penurunan atau hilangnya kompetensi SDM karena adanya transfer 
internal, promosi dan pengunduran diri [2]. Mempertahankan kompetensi nuklir dalam 
organisasi nuklir adalah salah satu tantangan paling penting bagi Penelitian dan 
Pengembangan (litbang) teknologi nuklir. Karena banyak pakar nuklir di seluruh dunia 
mendekati pensiun, dengan kemungkinan bahwa sejumlah besar pengetahuan nuklir 
penting dan memori organisasi akan hilang. Hal tersebut menimbulkan ancaman internal 
terhadap operasi reaktor yang berkelanjutan dan masa depan fasilitas-fasilitas ini. 
Penerapan program manajemen pengetahuan (Knowledge Management/KM) sangat 
disarankan untuk menangkap dan mentransfer pengetahuan dari tenaga kerja yang menua 
kepada para profesional muda. Dalam banyak kasus, KM telah berhasil diimplementasikan 
untuk tujuan tersebut. Namun, ada aplikasi KM yang lebih luas yang memiliki signifikansi 
atas seluruh siklus hidup organisasi litbang nuklir. 
 Manajemen fasilitas nuklir yang efektif membutuhkan personel yang berkualifikasi 
sesuai. Hal penting dalam manajemen sumber daya manusia adalah manajemen 
pengetahuan bahwa individu perlu sebagai bagian dari persyaratan kompetensi untuk tugas 
yang ditugaskan dan pengetahuan tambahan yang mereka peroleh dalam melaksanakan 
tugas-tugas itu. Pengetahuan tersebut akan dibutuhkan oleh beberapa generasi tenaga 
kerja selama masa program energi nuklir. Seiring usia tenaga kerja nuklir dan pensiun, 
jumlah yang sesuai kualifikasi dan berpengalaman staf akan menurun dan pengetahuan 
yang mereka miliki mungkin hilang. Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah dengan 
pengembangan program pendidikan tinggi yang fokus pada teknologi nuklir dan aplikasinya. 
Namun, banyak dari program tersebut masih dalam tataran awal dan bergantung pada 
dukungan pemerintah [3]. 
 Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana rumusan kebijakan manajemen 
pengetahuan dalam pemenuhan kompetensi SDM nuklir. Tujuan penelitian adalah 
merumuskan kebijakan manajemen pengetahuan dalam pemenuhan kompetensi SDM 
nuklir. Hasil rumusan kebijakan tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 
penyusunan program manajemen pengetahuan BATAN pada periode Renstra berikutnya. 
 
TEORI/POKOK BAHASAN 
 Manajemen Pengetahuan didefinisikan sebagai pendekatan sistematis yang 
terintegrasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, mengubah, mengembangkan, 
menyebarluaskan, menggunakan, berbagi, dan melestarikan pengetahuan, yang relevan 
untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Ini mencakup tiga komponen mendasar: orang, 
proses dan teknologi. Manajemen pengetahuan berfokus pada orang-orang dan budaya 
organisasi untuk menstimulasi dan memelihara berbagi dan penggunaan pengetahuan; 
pada proses atau metode untuk menemukan, membuat, menangkap, dan berbagi 
pengetahuan; dan teknologi untuk menyimpan dan menjadikan pengetahuan dapat diakses 
dan memungkinkan orang bekerja sama tanpa bersama. SDM adalah komponen yang 
paling penting, karena mengelola pengetahuan bergantung pada kesediaan SDM untuk 
berbagi dan menggunakan kembali pengetahuan [4]. 
 Kompetensi sering digambarkan dalam istilah sederhana sebagai produk 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk menjadi kompeten membutuhkan lebih dari 
sekedar pengetahuan saja dan kualitas ini sangat diinginkan di semua jenis organisasi 
nuklir. Di beberapa negara, Regulator Nuklir mengharuskan kompetensi staf teknis untuk 
diukur dan dibenahi sebelum lisensi lokasi dikeluarkan untuk setiap pekerjaan yang 
melibatkan radiasi nuklir. Kompetensi adalah kemampuan untuk menempatkan 
keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam praktik untuk melakukan tugas atau peran 
secara efektif dan efisien dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi adalah kombinasi 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam bidang tertentu, yang, ketika diperoleh, 
memungkinkan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugas dengan standar yang 
diidentifikasi. Kompetensi (kompetensi) dapat dikembangkan melalui kombinasi pendidikan, 
pengalaman dan pelatihan. Pengetahuan mengandung makna apa yang Anda ketahui. 
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Keterampilan mengandung makna apa yang Anda ketahui cara melakukannya. Sikap 
mengandung makna apa yang Anda lakukan dan apa yang ingin Anda lakukan. Manajemen 
kompetensi didasarkan pada tiga elemen utama daftar kompetensi organisasi, penilaian 
kompetensi, dan pelatihan untuk mempertahankan kompetensi pada tingkat yang 
diperlukan. Setiap organisasi harus membuat daftar kompetensi organisasinya sesuai 
dengan persyaratan pekerjaan dan proses organisasi [4]. Persyaratan kompetensi 
didasarkan pada karakteristik kompetensi pada Tabel 1 berikut sesuai dengan tiga elemen 
kompetensi utama. 

Tabel 1. Kompetensi Utama 
No Kompetensi Utama Deskripsi 

1. Pengetahuan • Pengetahuan - mengenali dan mengingat 
informasi 

  • Pemahaman - menerjemahkan, menerjemahkan 
atau meringkas informasi yang diberikan 

  • Aplikasi - menggunakan informasi dalam situasi 
yang berbeda dari konteks pembelajaran asli 

  • Analisis - membagi keseluruhan menjadi beberapa 
bagian sampai hubungan menjadi jelas 

  • Sintesis - menggabungkan elemen untuk 
membentuk entitas baru dari yang asli 

  • Evaluasi - melibatkan tindakan pengambilan 
keputusan berdasarkan kriteria atau alasan. 

2. Keterampilan • Imitasi - mengamati keterampilan dan mencoba 
mengulanginya 

  • Manipulasi - melakukan keterampilan sesuai 
dengan instruksi daripada observasi 

  • Presisi - mereproduksi keterampilan dengan 
akurasi, proporsi, dan ketepatan (biasanya 
dilakukan secara independen dari sumber asli) 

  • Artikulasi - menggabungkan satu atau lebih 
keterampilan secara berurutan dengan harmoni 
dan konsistensi 

  • Naturalisasi - menyelesaikan satu atau lebih 
keterampilan dengan mudah dan belajar untuk 
menggunakannya secara otomatis 

3. Sikap (perasaan, 
persepsi, dan nilai-nilai) 

• Menghadiri - memperhatikan rangsangan atau 
acara yang diterima 

  • Menanggapi - bereaksi positif terhadap 
rangsangan atau peristiwa melalui antisipasi 

  • Menilai - menunjukkan kepercayaan pada nilai 
atau nilai dari suatu peristiwa atau kegiatan 

  • Organisasi nilai - membandingkan berbagai nilai 
dan memprioritaskan mereka 

  • Karakterisasi berdasarkan nilai-nilai - 
menampilkan karakteristik sikap dari seperangkat 
nilai yang meresap, konsisten dan dapat diprediksi 
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 Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia menyebutkan 
Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan 
[5]. Kompetensi yang tinggi bukan hanya menyangkut pengetahuan/pendidikan (knowledge) 
dan keterampilan (skill) saja tetapi menyangkut banyak kondisi. Menurut Spencer et al. 
dalam Yuniarsih (2008), karakteristik kompetensi yang harus dimiliki seseorang agar 
melakukan pekerjaan dengan baik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi motif 
(motive), sifat/ciri bawaan (traits), konsep diri (self concept), pengetahuan (knowledge) dan 
keterampilan (skill) [6].  
  
METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan 
untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, kelompok tertentu, atau 
menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala, atau frekuensi adanya pengaruh tertentu 
antara suatu gejala lain dalam masyarakat [7]. Teknik pengumpulan data dan informasi 
dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari literatur dan 
dokumen BATAN serta basis data SDM BATAN. Pada penelitian ini, yang menjadi lokus 
penelitan adalah 5 unit kerja Kedeputian Teknologi Energi Nuklir (TEN). Periode data yang 
digunakan adalah tahun 2014 – 2017. Pengolahan data dilakukan dengan menginput data 
pada aplikasi Microsoft Office Excel kemudian mengolah dan menganalisisnya untuk 
menjawab tujuan penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Organisasi litbang nuklir saat ini menghadapi tantangan SDM yang signifikan 
(misalnya angkatan kerja yang menua, perekrutan pegawai baru dan hilangnya 
pengetahuan kritis). Perencanaan SDM seperti perencanaan SDM strategis, rekrutmen, 

Gap kompetensi antara pegawai senior dengan pegawai yunior 

Berkurangnya SDM BATAN yang 
memiliki kompetensi (Bidang Energi) 

BP menyiapkan analisis kebijakan 

Biro perencanaan melaporkan hasil analisis  
kepada pimpinan BATAN 

Rendahnya publikasi ilmiah 
yang dihasilkan 

 

Profesionalisme dengan indikator keberhasilan menghasilkan 
Publikasi Ilmiah berbentuk Jurnal Internasional dan Jurnal Nasional 

Terakreditasi 
 

Rekomendasi kebijakan manajemen 
pengetahuan BATAN 
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pelatihan dan pengembangan pekerjaan, perencanaan suksesi dan inisiatif retensi, adalah 
alat untuk memastikan bahwa organisasi mempertahankan pegawai yang berkualitas. 

 

 

 
SDM adalah modal utama untuk menggerakan organisasi. Seperti halnya BATAN saat 

pembangunan Kawasan Nuklir Serpong tahun 1997 memerlukan pegawai yang sangat 
besar agar dapat melakukan litbang sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 
Ketenaganukliran. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Kepala BATAN Nomor 16 Tahun 2014, Kepala BATAN membawahi tiga Deputi 
dan Sekretariat Utama. Dalam penelitian yang menjadi lokus adalah Kedeputian Teknologi 
Energi Nuklir. Dalam perumusan kebijakan program manajemen pengetahuan terkait 
kompetensi difokuskan pada SDM yang berada dibawah Deputi Bidang Teknologi Energi 
Nuklir yaitu Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir (PTBGN), Pusat Teknologi Bahan Bakar 
Nuklir (PTBBN), Pusat Teknologi Keselamatan dan Reaktor Nuklir (PTRKN), Pusat Kajian 
Sistem Energi Nuklir (PKSEN) dan Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR).  

Master Plan SDM BATAN tahun 2006 - 2020 mengatur pembagian SDM menjadi 7 
bidang kompentensi  yaitu (1). Bidang Kompetensi Isotop dan Radiasi, (2). Bidang 
Kompetensi Bahan Bakar Nuklir dan Bahan Nuklir, (3). Instalasi dan Instrumentasi Nuklir, 
(4). Bidang Kompetensi Reaktor dan Energi, (5). Keselamatan Nuklir dan Radiasi, (6) Bidang 
Kompetensi Penunjang Teknis dan (7). Bidang Kompetensi Penunjang Administrasi. Dengan 
disahkannya Keputusan Kepala BATAN Nomor 123/KA/III/2018 tentang Kompetensi 
BATAN, maka adanya perubahan bidang kompetensi yaitu (1). Bidang Kompetensi Isotop 
dan Radiasi,(2). Daur Bahan Bakar Nuklir dan Bahan Maju, (3). Rekayasa Perangkat dan 
Fasilitas Nuklir, (4). Reaktor Nuklir, (5).Keselamatan dan Keamanan Nuklir, (6). Manajemen. 
Pemetaan bidang kompetensi yang baru masih  dalam proses penyusunannya, sehingga 
kompetensi yang digunakan masih menggunakan kompetensi lama. 

 
Gambar 2. Peta Kebutuhan SDM BATAN sampai dengan tahun 2020 

 
Berdasarkan Master Plan BATAN, jumlah SDM yang ideal sebanyak 3.609 orang 

dengan komposisi SDM teknis sebesar 75% (2.709 orang) dan SDM admistrasi sebesar 
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25% (900 orang). Setiap tahunnya persentase berkurangnya pegawai semakin besar,  di 
tahun 2016 SDM BATAN per 31 Desember 2016 sebanyak 2.602 orang, SDM kompetensi 
teknis (termasuk SDM Kompentensi penunjang teknis) sebanyak 1.285 orang, sedangkan 
SDM administrasi sebanyak 1.317 orang. Secara keseluruhan kondisi  SDM  BATAN yang 
memiliki kompetensi di tahun 2017 berkurang sebesar 51,64% dari SDM yang ideal, 
sedangkan pengadaan pegawai tidak menutup kekurangan SDM tersebut.  

 
Gambar 3. Peta Kebutuhan SDM BATAN Bidang Kompetensi Reaktor dan Energi  
 
Berdasarkan perhitungan dan prediksi masterplan SDM, jumlah SDM BATAN bidang 

Reaktor dan Energi tahun 2017 adalah 132 orang atau 47,31% dari kebutuhan SDM Optimal 
(279 orang). Sedangkan data riil jumlah SDM dengan kompetensi bidang Reaktor dan 
Energi tahun 2017 berjumlah 122 orang sebagaima dirinci pada Tabel 2.  
 
 

Tabel 2.  Fungsional Peneliti di Deputi Bidang TEN 

Unit Kerja 2014 2015 2016 2017 

1. PTBGN 2 1 2 3 
2. PTBBN 29 30 30 30 
3. PTRKN 56 54 56 53 
4. PKSEN 25 24 22 22 
5. PTLR 15 13 14 14 
TOTAL 127 121 124 122 

 
Peran BATAN sebagai  lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) hasilnya 

dapat diwujudkan secara ilmiah ke dalam publikasi ilmiah. Salah satu indikator keberhasilan 
pengembangan kompetensi adalah Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang dihasilkan oleh para 
fungsional peneliti. Karya tulis adalah adalah tulisan hasil litbang dan/atau tinjauan, ulasan 
(review), kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau 
kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah [8]. Terdapat beragam bentuk karya tulis ilmiah 
(KTI) yang merupakan produk dari lembaga litbang dan lembaga pendidikan. Pada 
umumnya KTI yang dihasilkan oleh lembaga litbang merupakan sarana publikasi bagi 
peneliti dan lembaga terkait dalam bentuk buku ilmiah, bunga rampai, majalah ilmiah/jurnal, 
prosiding, dan lain-lain yang isinya memuat antara lain: makalah lengkap, monografi, 
komunikasi pendek, kajian kebijakan, dan makalah kebijakan. 

Jumlah jurnal di Indonesia dinilai masih kurang  bagi masyarakat luas,  dalam sebuah 
skala, satu jurnal digunakan untuk 410 ribu penduduk di tanah air. Sedangkan di Singapura 
satu jurnal paten digunakan untuk 200 orang.  Pada tahun 2014, Indonesia menerbitkan 
5.499 jurnal ilmiah pada publikasi-publikasi internasional. Tak hanya kalah dari Singapura, 
Indonesia kalah dari Singapura (17.198 jurnal) Malaysia (25.330 jurnal) dan Thailand 
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(12.061 jurnal) [9]. Publikasi ilmiah yang dimuat dalam jurnal internasional dan jurnal 
nasional terakreditasi di Kedeputian Bidang TEN dari tahun 2014-2017 masih sekitar 60-80 
publikasi. Tabel 3. Menunjukkan jumlah jurnal internasional dan jurnal nasional pada 
Kedeputian Bidang TEN. 

 
 
 

Tabel 3. Jurnal yang dihasilkan Kedeputian TEN 
 

Jurnal  2014 2015 2016 2017 

1. Jurnal Internasional 26 - 15 12 
2. Jurnal Nasional Terakreditasi  56 65 46 46 
TOTAL 82 65 61 58 

 
Dalam rentang waktu 2014 – 2015, jumlah publikasi ilmiah pada Kedeputian TEN 

yang berskala internasional menunjukkan penurunan demikian pula pada jurnal nasional 
terakreditasi yang menunjukkan penurunan. Bila dibandingkan dengan jumlah peneliti yang 
ada pada tabel 2 diatas, maka publikasi yang dihasilkan tidak sebanding dengan jumlah 
jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi.  
 Untuk meningkatkan kinerja dari para peneliti di Kedeputian TEN dan semakin 
menurunnya jumlah peneliti yang memiliki kompetensi di bidang energi dan reaktor maka 
perlu kebijakan Kepala BATAN untuk meningkatkan publikasi yang berkualitas. Analisis 
kebijakan diperlukan dalam pemecahan masalah, menurut Dunn analisis kebijakan adalah 
aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan secara kritis menilai, dan 
mengkomunikasikan pengetahuan [10]. Kebijakan BATAN yang diharapkan adalah 
melaksanakan program percepatan capaian publikasi ilmiah dimana tiap Peneliti Utama dan 
S3 wajib untuk mempublikasikan jurnal Internasional dan untuk Peneliti Madya dan S2 untuk 
mepublikasikan karya ilmiahnya pada jurnal nasional terakreditasi sesuai dengan Surat 
Edaran Kepala BATAN Nomor 5 tahun 2016.  Penerapan terhadap Surat Edaran tersebut 
harus diimplementasikan oleh semua Unit Kerja di BATAN.  

Kondisi yang diharapkan dengan keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi 
adalah profesionalisme untuk dapat menghasilkan  publikasi ilmiah yang dipublikasi di jurnal 
internasional dan jurnal nasional terakreditasi.  Selama tahun 2014-2017 yang dihasilkan 
oleh unit kerja dibawah kedeputian PTEN menunjukan penurunan baik jurnal internasional 
maupun jurnal nasional terakreditasi. Salah satu pengembangan karier PNS dilakukan 
dengan peningkatan kompetensi, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, kompetensi terbagi tiga yaitu  
kompetensi teknis, kompentensi manajerial dan kompetensi sosial kultural [11]. Dalam 
kaitannya peningkatan jumlah jurnal berkualitas yang dihasilkan maka diperlukan 
kompetensi teknis. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan 
dengan bidang teknis Jabatan. Selain hal tersebut, manajemen perlu mengambil langkah 
strategis diantaranya menetapkan jumlah publikasi ilmiah kepada pejabat fungsional bidang 
kompetensi energi dalam rangka preservasi ilmu pengetahuan.  Strategi lainnya adalah 
pengembangan kompetensi melalui diklat, seminar, dan bimbingan teknis, kerjasama 
penelitian. 
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menetapkan jumlah publikasi ilmiah kepada pejabat fungsional bidang kompetensi energi 
dalam rangka preservasi ilmu pengetahuan.  Strategi lainnya adalah pengembangan 
kompetensi melalui diklat, seminar, dan bimbingan teknis, kerjasama penelitian 
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