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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR: 017 TAHUN 2007

TENTANG

PETA JABATAN DAN URAIAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM
01 LlNGKUNGAN OEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER OAYA MINERAL

Menimbang

Mengingat

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MIN,ERAL,

: a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdaya
guna dan berhasil guna, perlu dilaksanakan penataan
kepegawaian dan kelembagaan dengan melakukan analisis
jabatan;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Oaya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Oepartemen Energi dan Sumber Oaya
Mineral, penerapan nama dan uraian jabatan fungsional khusus
dan fungsional umum serta fungsional teknis yang telah
ditetapkan, perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan Diktum
Ketiga Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang
Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, perlu menetapkan Peta
Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional Umum di lingkungan
Departemen Energi dan Sumber Oaya Mineral dalam suatu

. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4015),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
54 Tahun 2003 (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4332);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4016),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4192);



Menetapkan
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4017),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1493);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Peqawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4019);

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal
20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007
tanggal 7 Mei 2007;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030
Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/61/M.PAN/6/2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pedoman
Pelaksanaan Analisis Jabatan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JABATAN FUNGSIONAL
UMUM 01 LlNGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL.

Pasal1

Menetapkan Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional Umum di
lingkungan Oepartemen Energi dan Sumber Daya Mineral
sebagai berikut:

a. Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional Umum Sekretariat
Jenderal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,

b. Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional Umum Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1\,

c. Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional Umum Direktorat
Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III,

d. Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional Umum Oirektorat
Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV,

e. Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional Umum Inspektorat
Jenderal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V,

f. Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional Umum Badan
Geologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI,

g. Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional Umum Badan
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII,
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h. Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional Umum Badan
Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII,

i. Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional Umum Kualifikasi
Pendidikan SLTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal2

Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum ini sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk:

a. Penyusunan formasi pegawai;
b. Pengadaan pegawai;

c. Pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat; dan
d. Petunjuk kerja.

Pasal3

Dalam pengelolaan kepegawaian, peta jabatan dan uraian jabatan
fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat
digunakan sebagai salah satu dasar untuk keperluan:
a. Perencanaan pendidikan dan pelatihan;
b. Perencanaan karir; dan

c. Evaluasi jabatan.

Pasal4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor

84K17111/M.PE/1989 tanggal 30 Januari 1989 tentang
Pengesahan dan Penerapan Nama dan Uraian Jabatan
Funqsional Khusus Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber
Daya Mineral dan Direktorat Jenderal Pertambangan Umum;

b. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
850Kl7111/M.PE/1989 tanggal 4 Agustus 1989 tentang
Pengesahan dan Penerapan Nama dan Uraian Jabatan
Fungsional Khusus Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi,
Direktorat Jenderal Listrik dan Energi Baru dan Kantor Wilayah
Departemen Pertambangan dan Energi;

c. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
0160Kl7111/M.PE/1991 tanggal 29 Januari 1991 tentang
Pengesahan serta Penerapan Nama Jabatan dan Uraian Jabatan
Fungsional Umum Departemen Pertambangan dan Energi,
Naskah Pola Spesifikasi Jabatan untuk Kebutuhan Pendidikan
dan Latihan I dan Kamus Jabatan I Fungsional Khusus;

d. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
214K17111/M.PE/1994 tanggal 7 Februari 1994 tentang
Pengesahan dan Penerapan Uraian Jabatan Non Struktural
Umum di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi;
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e. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
179K17111/M.PE/1995 tanggal 16 Maret 1995 tentang
Pengesahan dan Penerapan Uraian Jabatan Non Struktural
Teknis Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dan Direktorat
Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi Departemen
Pertambangan dan Energi;

f. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
074K17111/M.PEl1996 tanggal 5 Februari 1996 tentang
Pengesahan dan Penerapan Uraian Jabatan Non Struktural
Teknis Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dan
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen
Pertambangan dan Energi,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 24 September 2007

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
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1. Nama Jabatan : Penyusun Rencana Kerja 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Biro Perencanaan dan Kerja Sama 
b. Eselon III  : Bagian Penyusunan Rencana Kerja 
c. Eselon IV : - Subbagian Perencanaan Migas dan Ketenagalistrikan 
   - Subbagian Perencanaan Geologi dan Sumber Daya Mineral 
   - Subbagian Perencanaan Penunjang 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan penyusunan rencana kerja Departemen untuk bahan kebijakan pimpinan.    
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Departemen; 
c. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
d. Data realisasi penyerapan APBN Departemen tahun berjalan; 
e. Usulan rencana kerja pada satuan kerja Departemen; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan rumusan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (RK-KL), serta rumusan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang/Menengah/Tahunan Departemen; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Departemen; 
e. Menelaah tugas dan fungsi satuan organisasi Departemen untuk evaluasi rencana kegiatan pada 

satuan kerja Departemen; 
f. Menyiapkan rumusan masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dampak 

(impact) atas seluruh usulan rencana kegiatan pada satuan kerja Departemen; 
g. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan sinkronisasi program; 
h. Memantau dan menganalisis  pelaksanaan kegiatan RK-KL dan Renstra Departemen; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan RK-KL; 
b. Bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); 
c. Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); 
d. Bahan Renstra. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Ekonomi Studi Pembangunan, Teknik 
Perminyakan, Teknik Elektro (Ketenagalistrikan), Teknik Pertambangan, 
Teknik Geologi atau Teknik Informatika. 

b. Pelatihan : Perencanaan Pembangunan Nasional, Manajemen Proyek, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Moneter, Fiskal dan Tahap kegiatan usaha ESDM. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Rencana Anggaran  
 

2. Kedudukan  : 
a. Eselon II  : Biro Perencanaan dan Kerja Sama  
b. Eselon III  : Bagian Perencanaan Anggaran  
c. Eselon IV : - Subbagian Penganggaran Migas dan Ketenagalistrikan 
   - Subbagian Penganggaran Geologi dan Sumber Daya Mineral 
   - Subbagian Penganggaran Penunjang 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan penyusunan rencana anggaran Departemen untuk bahan kebijakan pimpinan. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data RPJP/M/T dan Renstra Departemen; 
c. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
d. RAPBN tahun berikutnya; 
e. Data penyerapan APBN tahun berjalan; 
f. Data usulan kegiatan dan anggaran satuan kerja Departemen; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan pembahasan dengan DPR-RI, Bappenas dan Departemen Keuangan untuk 

penyusunan anggaran Departemen; 
d. Meneliti kelengkapan dokumen setiap usulan rencana kegiatan pada satuan kerja Departemen; 
e. Menelaah kesesuaian usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dengan 

RPJP/M/T dan Renstra Departemen; 
f. Mengolah dan menyusun rumusan anggaran satuan 2, satuan 3, serta rumusan RKA-KL dan Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang berbasis tugas, fungsi dan kinerja satuan organisasi 
Departemen; 

g. Menyiapkan dokumen DIPA pada satuan kerja Departemen berkoordinasi dengan Biro Keuangan; 
h. Mengikuti pembahasan perencanaan anggaran pada satuan kerja Departemen dan pembahasan 

DIPA untuk pengujian alokasi anggaran setiap kegiatan; 
i. Memantau dan menganalisis  pelaksanaan RKA-KL; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rancangan RKA-KL; 
b. Bahan pagu anggaran pada satuan kerja Departemen; 
c. Kelengkapan dokumen usulan rencana anggaran Departemen; 
d. Anggaran Satuan 2 dan Satuan 3 pada satuan kerja Departemen; 
e. Rancangan DIPA. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : S1 Manajemen, atau Akuntansi. 
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b. Pelatihan : Penganggaran, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Tata kerja penyusunan anggaran, Pinjaman dan atau hibah luar negeri. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Penelaah Harga Pokok Satuan 
 

2. Kedudukan  : 
a. Eselon II  : Biro Perencanaan dan Kerja Sama  
b. Eselon III  : Bagian Perencanaan Anggaran  
c. Eselon IV : - Subbagian Penganggaran Migas dan Ketenagalistrikan 
   - Subbagian Penganggaran Geologi dan Sumber Daya Mineral 
  - Subbagian Penganggaran Penunjang 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan rumusan harga pokok satuan kegiatan Departemen.    
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Pedoman dan peraturan yang berkaitan dengan harga pokok satuan; 
c. Referensi dan data yang berkaitan dengan harga pokok satuan; 
d. Usulan harga pokok satuan kegiatan; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan telaahan standardisasi dan klasifikasi kebutuhan pokok satuan kegiatan Departemen; 
d. Mengadakan perbandingan harga perolehan barang dan jasa tertentu sesuai klasifikasi kegiatan 

Departemen;  
e. Mengukur asumsi tingkat kenaikan/penurunan harga pokok satuan kegiatan Departemen, 

berdasarkan perkiraan inflasi/deflasi, indeks harga perdagangan, volume kebutuhan/penyediaan, 
lokasi, biaya kemahalan, dan indikator lainnya; 

f. Menghimpun dan menelaah usulan harga pokok satuan kegiatan yang diajukan Unit Utama 
Departemen; 

g. Menyiapkan rumusan harga pokok satuan kegiatan Departemen, menurut usulan Unit Utama 
Departemen, standardisasi, klasifikasi, asumsi dan referensi harga yang efisien dan efektif; 

h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 
tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Rancangan harga pokok satuan kegiatan Departemen. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Teknik Perminyakan, Teknik Elektro 
(Ketenagalistrikan), Teknik Pertambangan, atau Teknik Geologi. 

b. Pelatihan : Statistika, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Rincian kegiatan teknis ESDM untuk pelaksanaan anggaran. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Laporan Pimpinan Departemen  
 

2. Kedudukan  : 
a. Eselon II  : Biro Perencanaan dan Kerja Sama  
b. Eselon III  : Bagian Analisis dan Evaluasi  
c. Eselon IV : - Subbagian Analisis dan Evaluasi Migas dan Ketenagalistrikan 

- Subbagian Analisis dan Evaluasi Geologi dan Sumber Daya Mineral 
  - Subbagian Analisis dan Evaluasi Penunjang 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan pimpinan Departemen untuk kebutuhan sidang kabinet, rapat koordinasi, laporan 
berkala Departemen, dan laporan kepada Presiden/Wakil Presiden.    

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Bahan masukan Unit Utama Departemen dan atau BUMN ESDM; 
c. Data dan informasi sesuai materi yang dibahas; 
d. Notulen dan rekaman hasil rapat pimpinan Departemen; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan koordinasi dengan Unit Utama Departemen dan atau BUMN ESDM untuk perolehan 

bahan pimpinan Departemen; 
d. Memantau, mengkomunikasikan dan meneliti kelengkapan perolehan bahan pimpinan Departemen; 
e. Mengikuti perkembangan kegiatan ESDM melalui berita nasional/internasional dan kebijakan 

pimpinan Departemen yang telah ditempuh; 
f. Menyiapkan bahan pimpinan Departemen untuk kebutuhan sidang kabinet, rapat koordinasi, laporan 

berkala Departemen, dan laporan kepada Presiden/Wakil Presiden; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Bahan rapat dan laporan pimpinan Departemen. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Teknik Perminyakan, Teknik Elektro 
(Ketenagalistrikan), Teknik Pertambangan, Teknik Geologi atau Teknik 
Informatika. 

b. Pelatihan : Pelaporan, Komputer, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kebijakan umum bidang ESDM. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Akuntabilitas Kinerja 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Biro Perencanaan dan Kerja Sama  
b. Eselon III  : Bagian Analisis dan Evaluasi  
c. Eselon IV : - Subbagian Analisis dan Evaluasi Migas dan Ketenagalistrikan 

- Subbagian Analisis dan Evaluasi Geologi dan Sumber Daya Mineral 
  - Subbagian Analisis dan Evaluasi Penunjang 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menganalisis dan mengevaluasi data, serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP) Departemen.    

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Pedoman tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 
c. Organisasi dan tata kerja, serta Renstra Departemen; 
d. LAKIP Unit Utama dan Unit Departemen; 
e. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Unit Utama dan Unit Departemen; 
f. Data kegiatan DIPA pada satuan kerja dan unit Departemen; 
g. Bahan masukan pelaksanaan kegiatan Unit Utama Departemen untuk penyusunan LAKIP dan RKT 

Departemen; 
h. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan koordinasi penyusunan LAKIP dan RKT Departemen/Unit Utama/Unit; 
d. Memantau, mengkomunikasikan dan meneliti kelengkapan perolehan bahan penyusunan LAKIP dan 

RKT Departemen/Unit Utama/Unit; 
e. Menyiapkan bahan penyusunan LAKIP dan RKT Departemen/Unit Utama/Unit sesuai tugas, fungsi 

dan rencana strategis pada satuan organisasi Departemen; 
f. Menelaah ketepatan pengisian input, output, outcome, benefit, impact dalam formulir LAKIP, RKT, 

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS); 
g. Menelaah keseimbangan nilai pertanggungjawaban/kinerja kegiatan dengan anggaran DIPA satuan 

organisasi/satuan kerja yang bersangkutan; 
h. Mengadakan evaluasi atas LAKIP dan RKT Unit Utama/Unit untuk pemberian rekomendasi 

perencanaan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja Departemen; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rancangan LAKIP dan RKT Departemen/Unit Utama/Unit; 
b. Bahan rekomendasi perencanaan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja Departemen. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada 
 
11. Syarat Jabatan : 
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a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Ekonomi Studi Pembangunan, Teknik 
Perminyakan, Teknik Elektro (Ketenagalistrikan), Teknik Pertambangan, 
Teknik Geologi, Teknik Informatika, atau Administrasi Niaga. 

b. Pelatihan : Bimbingan Teknis LAKIP, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen perencanaan anggaran, Good Public Governance; 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Rencana Kerja dan Anggaran 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Biro Perencanaan dan Kerja Sama 
b. Eselon III  : Bagian Analisis dan Evaluasi 
c. Eselon IV : - Subbagian Analisis dan Evaluasi Migas dan Ketenagalistrikan 

- Subbagian Analisis dan Evaluasi Geologi dan Sumber Daya Mineral 
  - Subbagian Analisis dan Evaluasi Penunjang 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menganalisis dan mengevaluasi  program dan kegiatan rencana kerja kementerian/lembaga (RK-KL) serta 
rencana kerja dan anggaran kementrian/lembaga (RKA-KL) Departemen.    

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. RK-KL dan RKA-KL Departemen; 
c. RPJP/M/T, organisasi dan tata kerja, serta Renstra Departemen; 
d. DIPA satuan kerja Departemen; 
e. Blue Print Unit Utama/pengelolaan industri ESDM; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan telaahan pengembangan program menurut basis kinerja satuan kerja Departemen, 

kebutuhan pencapaian riil Departemen, dan atau kebutuhan terobosan kegiatan tertentu Departemen; 
d. Mengumpulkan data dan informasi perkembangan ekonomi nasional/regional yang terkait dengan 

pengembangan program Departemen; 
e. Melakukan analisis dan evaluasi RK-KL, RKA-KL,  rencana anggaran Departemen, Renstra, dan 

RPJP Departemen; 
f. Menyiapkan rekomendasi atau formulasi penyusunan RK-KL, RKA-KL,  rencana anggaran 

Departemen untuk pencapaian kinerja tertentu Departemen; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Rekomendasi atau formulasi penyusunan RK-KL, RKA-KL,  rencana 

anggaran Departemen. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ekonomi Studi Pembangunan, Manajemen, Teknik 
Perminyakan, Teknik Elektro (Ketenagalistrikan), Teknik Pertambangan, 
atau Teknik Geologi. 

b. Pelatihan : Perencanaan Pembangunan Nasional, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Moneter, Fiskal, Statistika. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
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g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Kerja Sama Luar Negeri 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Biro Perencanaan dan Kerja Sama  
b. Eselon III  : Bagian Kerja Sama  
c. Eselon IV : - Subbagian Kerja Sama Bilateral 
  - Subbagian Kerja Sama Multilateral dan Regional 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan, serta evaluasi pelaksanaan kerja sama 
luar negeri Departemen.    

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Bahan usulan rencana kerja dan program kerja sama luar negeri; 
c. RPJP/M/T dan Renstra; 
d. RK-KL dan RKA-KL; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

  
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan koordinasi pelaksanaan kerja sama luar negeri (KLN) Departemen, untuk lingkup 

bilateral, multilateral atau regional; 
d. Melakukan pengumpulan data dan informasi potensi kerja sama luar negeri; 
e. Mengadakan penyiapan bahan dialog dan/atau diplomasi untuk KLN Departemen; 
f. Melakukan telaahan usulan Unit Utama Departemen atas kelengkapan dokumen dan kelayakan 

Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN); 
g. Menyiapkan rancangan Memorandum of Understanding (MoU), Record of Discussion/Meeting, 

General Agreement, Loan/Grant Agreement, Subsidiary Agreement, atau dokumen hasil pembahasan 
KLN lainnya; 

h. Menyiapkan rancangan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri (DRPPHLN) 
Departemen; 

i. Menyusun dokumentasi dan memantau, serta evaluasi pelaksanaan hasil KLN dan PHLN 
Departemen; 

j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 
tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Potensi KLN; 
b. Rencana dan program KLN; 
c. Rancangan DRPPHLN Departemen; 
d. Dokumentasi hasil KLN dan PHLN Departemen; 
e. Evaluasi pelaksanaan hasil KLN dan PHLN Departemen. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Hubungan Internasional atau Sastra Inggris. 
b. Pelatihan : Bahasa asing, Teknik diplomasi, dan lain-lain. 
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c. Pengetahuan Kerja : Bentuk KLN, penyelenggaraan dialog KLN, Technical Assistance, 
Manajemen Proyek. 

d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 2b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Kerja Sama Dalam Negeri 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Biro Perencanaan dan Kerja Sama  
b. Eselon III  : Bagian Kerja Sama  
c. Eselon IV : Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan, serta evaluasi pelaksanaan kerja sama 
dalam negeri Departemen.    

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. RPJP/M/T dan Renstra; 
c. RK-KL dan RKA-KL; 
d. Usulan kerja sama dalam negeri; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri (KDN) Departemen, untuk lingkup 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pembinaan asosiasi, lembaga sertifikasi dan lembaga 
masyarakat lainnya; 

d. Melakukan pengumpulan data dan informasi potensi kerja sama dalam negeri; 
e. Melakukan telaahan usulan Dinas yang menangani urusan pertambangan dan energi pada 

Pemerintah Daerah Provinsi untuk perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan; 

f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan forum pembinaan asosiasi, lembaga sertifikasi dan lembaga 
masyarakat lainnya di bidang ESDM; 

g. Menyusun dan memantau dokumentasi, serta evaluasi pelaksanaan hasil KDN Departemen; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rencana dan program kerja sama dalam negeri; 
b. Rancangan kerja sama dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 
c. Kegiatan pembinaan asosiasi, lembaga sertifikasi dan lembaga masyarakat lainnya. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan, Teknik Elektro (Ketenagalistrikan), 
Teknik Pertambangan, atau Teknik Geologi, Ekonomi Studi 
Pembangunan, atau Manajemen. 

b. Pelatihan : Pembangunan daerah/wilayah, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kewenangan pusat dan daerah, Otonomi daerah, Sertifikasi, Akreditasi. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
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f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 2b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Perencanaan Pegawai 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Biro Kepegawaian dan Organisasi  
b. Eselon III  : Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai  
c. Eselon IV : Subbagian Perencanaan dan Pengadaan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan analisis perencanaan pegawai untuk pengadaan pegawai pada Satuan Organisasi 
Departemen.    

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Hasil analisis jabatan; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai berdasarkan jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, 

analisis beban kerja, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia untuk setiap tahun 
anggaran; 

d. Melakukan telaahan berdasarkan kondisi, kekuatan pegawai dan peta jabatan; 
e. Menyusun bahan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai; 
f. Menyusun rencana kenaikan pangkat pegawai; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rencana/ formasi pengadaan pegawai; 
b. Rencana kenaikan pangkat. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Manajemen, atau Hukum. 
b. Pelatihan : Diklat Teknis Penyusunan Formasi, Bimbingan Teknis Kepegawaian, dan 

lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen Sumber Daya Manusia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V,P,Q. 
g. Temperamen : F,J,R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Pengembangan Pegawai  
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai  
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Hukum dan Kepegawaian 

      - Bagian Kepegawaian 
c. Eselon IV  : - Subbagian Pengembangan Karir  
  - Subbagian Kepegawaian 

    - Subbagian Pengembangan Pegawai 
 

3. Ringkasan Tugas  :  
Melaksanakan analisis kepegawaian untuk pengembangan pegawai pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Hasil analisis jabatan; 
e. Hasil analisis identifikasi kebutuhan diklat; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan telaahan kondisi dan peta kekuatan kepegawaian; 
d. Meneliti informasi jabatan untuk kepentingan pengembangan pegawai; 
e. Menganalisis kesesuaian kondisi kompetensi personil terhadap standar kompetensi jabatan untuk 

pengembangan pegawai; 
f. Melakukan analisis kebutuhan pengembangan pegawai unit kerja Departemen; 
g. Menyusun prioritas kebutuhan pengembangan pegawai; 
h. Menyiapkan bahan rumusan perencanaan dan pola karier pegawai; 
i. Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen sumber daya manusia; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Data kondisi dan peta kekuatan kepegawaian;  
b. Hasil analisis kebutuhan dan prioritas pengembangan pegawai; 
c. Bahan rumusan perencanaan dan pola karir pegawai. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Hukum, atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Diklat teknis analisis jabatan dan kepegawaian, diklat teknis analisis 

kebutuhan diklat (TNA), bimbingan teknis kepegawaian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Identifikasi Kebutuhan Diklat Aparatur  
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : Biro Kepegawaian dan Organisasi 
b. Eselon III  : Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai  
c. Eselon IV  : Subbagian Program Kebutuhan Pendidikan dam Pelatihan Aparatur  

  
3. Ringkasan Tugas  :  

Melaksanakan analisis identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur pada satuan organisasi 
Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Hasil analisis pegembangan pegawai; 
e. Hasil bahan konsep rumusan perencanaan dan pola karir; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan telaahan kondisi, informasi jabatan dan peta kekuatan pegawai sebagai bahan 

penyusunan analisis identifikasi kebutuhan diklat; 
d. Melakukan analisis kebutuhan diklat unit kerja Departemen; 
e. Menyusun prioritas kebutuhan diklat unit kerja pengembangan Departemen; 
f. Menyiapkan bahan konsep rumusan identifikasi kebutuhan diklat aparatur; 
g. Melakukan evaluasi identifikasi kebutuhan diklat aparatur; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Hasil analisis identifikasi kebutuhan diklat aparatur; 
b. Hasil prioritas kebutuhan diklat aparatur; 
c. Bahan konsep rumusan identifikasi kebutuhan diklat aparatur. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Hukum, atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Diklat teknis analisis kebutuhan diklat (TNA), bimbingan teknis 

kepegawaian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Penempatan Pegawai 
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : Biro Kepegawaian dan Organisasi 
b. Eselon III  : Bagian Mutasi Pegawai  
c. Eselon IV  : Subbagian Kepangkatan dan Pemindahan  

  
3. Ringkasan Tugas  :  

Melakukan telaahan kebutuhan pegawai dan penempatan pada satuan kerja Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Hasil analisis jabatan; 
e. Hasil analisis beban kerja; 
f. Hasil kompetensi jabatan; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan telaahan kondisi, beban kerja dan peta jabatan pada satuan kerja Departemen;  
d. Melakukan analisis kebutuhan pegawai yang diajukan satuan kerja Departemen;  
e. Mengumpulkan bahan dan menyiapkan koordinasi pelaksanaan penempatan pegawai; 
f. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan kebutuhan dan penempatan pegawai pada setiap satuan kerja 

Departemen.  
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Hasil analisis kebutuhan pegawai; 
b. Rencana penempatan pegawai. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Hukum, atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Bimtek analisis kebutuhan pegawai, bimtek kepegawaian, bimtek analisis 

jabatan, bimtek analisis beban kerja, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Kebutuhan Pejabat Fungsional 
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Mutasi Pegawai  
  - Bagian Kepegawaian 
c. Eselon IV  : - Subbagian Mutasi Jabatan 
  - Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional 
  - Subbagian Pengembangan Pegawai 

  
3. Ringkasan Tugas  :  

Melakukan telaahan hasil analisis kebutuhan pejabat fungsional satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Hasil analisis jabatan; 
e. Hasil analisis beban kerja; 
f. Hasil kompetensi jabatan; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan telaahan kondisi, beban kerja dan informasi jabatan dan peta kekuatan pegawai sebagai 

bahan pengangkatan jabatan fungsional; 
d. Melakukan analisis kesesuaian kompetensi personil terhadap kebutuhan pejabat fungsional;  
e. Melakukan telaahan hasil analisis kebutuhan pejabat fungsional unit kerja Departemen; 
f. Menyusun prioritas kebutuhan pejabat fungsional pada setiap unit kerja Departemen; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : Prioritas kebutuhan pejabat fungsional unit kerja Departemen. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Hukum, atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Bimtek kepegawaian, bimtek analisis jabatan, bimtek analisis beban 

kerja, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 



 

 

 

30 

1. Nama Jabatan  : Penata Kesejahteraan Pegawai 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Biro Kepegawaian dan Organisasi  
b. Eselon III  : Bagian Mutasi Pegawai  
c. Eselon IV : Subbagian Pemberhentian dan Kesejahteraan 
    

3. Ringkasan Tugas : 
Melaksanakan dukungan administrasi kesejahteraan pegawai di lingkungan Departemen.  

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Permohonan cuti pegawai Departemen; 
c. Usul pemberian penghargaan/kehormatan; 
d. Daftar dan nama pegawai beserta keluarga; 
e. Daftar kebutuhan obat-obatan dan peralatan umum dan gigi serta laboratorium; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyusun rencana kegiatan pembinaan kesejahteraan pegawai meliputi kebutuhan pelayanan Askes, 

Taspen, Bantuan Perumahan, Koperasi, Korpri, pelayanan kesehatan, kesejahteraan jasmani dan 
rohani, tanda penghargaan; 

d. Melaksanakan administrasi pemberian cuti pegawai Departemen; 
e. Menyusun rekapitulasi data pegawai yang akan diusulkan untuk menjadi peserta Taspen, Askes dan 

usul bantuan perumahan Bapertarum-PNS, usul tanda penghargaan, general check-up serta 
kesejahteraan lainnya; 

f. Menyiapkan usul penerbitan Kartu Askes dan Kartu Taspen;  
g. Melakukan koordinasi pelaksanaan usul kepada PT Husada Bhakti, PT Taspen, Dewan Tanda-tanda 

Kehormatan, Departemen Kesehatan serta Instansi terkait lainnya; 
h. Memproses klaim Taspen untuk pembayaran tunjangan kecelakaan, tunjangan kematian , maupun 

bantuan perumahan Bapertarum-PNS; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Layanan administrasi kesejahteraan pegawai 
b. Rencana kegiatan pembinaan kesejahteraan pegawai; 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen. 
b. Pelatihan : Diklat  Kepegawaian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kesejahteraan Sosial. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
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g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 



 

 

 

32 

1. Nama Jabatan  : Penelaah Peraturan Kepegawaian 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Biro Kepegawaian dan Organisasi  
b. Eselon III  : Bagian Mutasi Pegawai  
c. Eselon IV : Subbagian Pemberhentian dan Kesejahteraan 
    

3. Ringkasan Tugas : 
Melakukan telaahan hukum perundang-undangan kepegawaian dan memberikan rekomendasi atas 
penyelesaian kasus kepegawaian.  

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Literatur bidang kepegawaian;  
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan bahan usulan dan menyiapkan rumusan pertimbangan masalah kepegawaian;  
d. Menyiapkan bahan koordinasi terhadap pemberian pertimbangan masalah kepegawaian;  
e. Menyiapkan bahan untuk pemrosesan rekomendasi penyelesaian masalah kepegawaian;  
f. Memantau pelaksanaan hasil rekomendasi penyelesaian masalah kepegawaian; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis identifikasi permasalahan kepegawaian. 
b. Prioritas penyelesaian kasus kepegawaian. 
c. Bahan konsep rumusan pengambilan keputusan masalah kepegawaian. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Hukum, atau Administrasi Negara. 
b. Pelatihan : Diklat Teknis Perundang-undangan Kepegawaian, Bimbingan Teknis 

Kepegawaian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen Sumber Daya Manusia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Kepegawaian  
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
  - Pusat pada Badan 
  - PTK Akamigas (Tidak ada penyetaraan eselonisasi di PTK Akamigas) 
b. Eselon III  : - Bagian Data dan Informasi Pegawai 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Hukum dan Kepegawaian 
  - Bagian Kepegawaian 
  - Bagian Tata Usaha  
c. Eselon IV  : - Subbagian Tata Naskah dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Kepegawaian  
  - Subbagian Administrasi Kepegawaian 
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian 
  - Subbagian Mutasi Kepegawaian 

  - Subbagian Kepegawaian dan Umum  
  - Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 
 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melaksanakan dukungan administrasi urusan pembinaan kepegawaian pada satuan organisasi 
Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menganalisis data dan informasi pegawai, serta memeriksa keabsahan dokumen pegawai; 
d. Menyusun bahan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai, atau bahan penyusunan rencana 

kerja kepegawaian yang meliputi rencana kenaikan pangkat, pensiun, kenaikan gaji berkala, ujian 
dinas dan penyesuaian ijazah/pendidikan pegawai; 

e. Menyiapkan bahan urusan penempatan pegawai, pengangkatan, kepangkatan, diperbantukan, 
dipekerjakan, penarikan kembali, tugas/izin belajar (dalam dan luar negeri), pemberhentian, disiplin, 
penilaian kinerja pegawai, penilaian angka kredit, kesejahteraan/penghargaan dan penyelenggaraan 
Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan); 

f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 
tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Rencana pengembangan pegawai; 
b. Rencana kerja kepegawaian; 
c. Bahan mutasi pegawai; 
d. Kelengkapan data Sistem Informasi Kepegawaian. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Ilmu Hukum, atau Sospol. 
b. Pelatihan : Bimbingan teknis kepegawaian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Organisasi 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Biro Kepegawaian dan Organisasi  
b. Eselon III  : Bagian Organisasi dan Tata Laksana  
c. Eselon IV : Subbagian Kelembagaan 
    

3. Ringkasan Tugas : 
Menyusun bahan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Departemen.  

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Usulan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan dengan Unit Utama DESDM dan instansi terkait; 
d. Meneliti perubahan, batasan, tingkat dan lingkup kewenangan untuk pembentukan/penyempurnaan 

satuan organisasi Departemen; 
e. Mengumpulkan data dan informasi tentang visi, misi, kebijakan dan strategi, serta sasaran dan tujuan 

pada satuan organisasi Departemen; 
f. Menelaah beban kerja, serta kapasitas sarana dan prasarana kerja di lingkungan DESDM; 
g. Menyiapkan rumusan pola susunan organisasi atau Departementasi untuk pembentukan/ 

penyempurnaan satuan organisasi Departemen; 
h. Menyiapkan rumusan tugas dan fungsi, serta susunan satuan organisasi DESDM; 
i. Menyiapkan bahan sosialisasi organisasi dan tata kerja DESDM; 
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada satuan organisasi DESDM; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Telaahan kewenangan; 
b. Beban kerja dan Departementasi; 
c. Struktur, tugas dan fungsi satuan organisasi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : S1 Administrasi Negara, Manajemen, Ilmu Hukum Teknik Perminyakan, 
Teknik Elektro (Ketenagalistrikan), Teknik Pertambangan, Teknik 
Geologi, atau Teknik Informatika. 

b. Pelatihan : Organisasi dan Metoda, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Perencanaan strategis, Pedoman penyusunan organisasi. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
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g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 2a, 2b, 3b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Tata Laksana 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Biro Kepegawaian dan Organisasi 
b. Eselon III  : Kepala Bagian Organisasi dan TataLaksana 
c. Eselon IV : Subbagian Tata Laksana 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyusun bahan ketatalaksanaan meliputi aspek sistem, prosedur kerja dan sarana kerja setiap satuan 
organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan organisasi dan tata kerja DESDM; 
c. Usulan penyusunan tata laksana satuan organisasi DESDM; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan dengan Unit Utama DESDM dan instansi terkait; 
d. Menelaah rincian tugas dan fungsi, serta kompetensi dan kewenangan satuan organisasi DESDM; 
e. Mengkaji jalur dan/atau proses penyelesaian, serta menyiapkan bahan rancangan diagram 

proses/alur suatu pekerjaan/kegiatan pada satuan organisasi DESDM berdasarkan peraturan 
perundang-undangan; 

f. Menyusun bahan cara kerja, tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja, serta pola kerja pada satuan 
organisasi DESDM; 

g. Menyiapkan rancangan pengaturan berupa pedoman dan petunjuk pelaksanaan/teknis, serta 
hubungan kerja pada satuan organisasi DESDM; 

h. Mengevaluasi cara kerja, tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja, serta pola kerja dan hubungan 
kerja pada satuan organisasi DESDM berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 
tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Cara kerja dan tata kerja; 
b. Prosedur kerja dan sistem kerja; 
c. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan/teknis. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ilmu Hukum, atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Legal drafting, analisisis organisasi dan metoda, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Peraturan perundang-undangan bidang ESDM/keuangan/personal, 

kewenangan, tugas, dan hubungan kerja instansi terkait 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
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g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 2a, 2b, 3b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Jabatan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Biro Kepegawaian dan Organisasi 
b. Eselon III  : Bagian Organisasi dan Tatalaksana 
c. Eselon IV : Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menelaah data tugas dan fungsi satuan organisasi, serta merumuskan informasi jabatan DESDM.  
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan organisasi dan tata kerja DESDM; 
c. Usulan data dan informasi jabatan pada satuan organisasi DESDM; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan dengan Unit Utama DESDM dan instansi terkait; 
d. Menyusun instrumen pengumpulan data jabatan dengan membuat kuesioner dan panduan 

wawancara sebagai alat pengumpulan data jabatan; 
e. Mengumpulkan data jabatan dengan menyampaikan kuesioner kepada pegawai, melakukan 

wawancara, pengamatan serta organisasi dan tata kerja setiap unit organisasi; 
f. Mengolah data jabatan dengan mempelajari tugas, fungsi unit, struktur organisasi, tata hubungan 

kerja, serta mengelompokkan tugas yang bersesuaian; 
g. Menganalisis data jabatan berdasarkan pengelompokkan tugas, kesesuaian syarat, hasil kerja dan 

waktu pelaksanaan tugas untuk merumuskan informasi jabatan; 
h. Menyiapkan rumusan pembentukan jabatan fungsional maupun fungsional umum pada satuan 

organisasi DESDM; 
i. Menyiapkan rumusan standar kompetensi jabatan struktural, fungsional umum maupun fungsional 

DESDM; 
j. Menyusun uraian jabatan dengan merumuskan identitas jabatan, hasil kerja jabatan, bahan kerja, 

perangkat kerja, sifat jabatan, ringkasan uraian jabatan, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, 
korelasi jabatan serta persyaratan jabatan; 

k. Menyusun berbagai informasi jabatan dalam bentuk uraian jabatan, kamus jabatan, peta jabatan, 
standar kompetensi jabatan, klasifikasi jabatan atau bentuk lain untuk berbagai keperluan; 

l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 
tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Jabatan fungsional dan fungsional umum; 
b. Informasi jabatan; 
c. Kamus jabatan; 
d. Peta jabatan; 
e. Standar kompetensi jabatan; 
f. Klasifikasi jabatan. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Administrasi Negara, Ilmu Hukum, Teknik 
Perminyakan, Teknik Elektro (Ketenagalistrikan), Teknik Pertambangan, 
Teknik Geologi, atau Teknik Informatika.  

b. Pelatihan : Analis Jabatan, dan lain-lain.  
c. Pengetahuan Kerja : Organisasi dan Metoda, Manajemen sumberdaya manusia, Peraturan 

tentang kepegawaian. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 2a, 2b, 3b. 
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1. Nama Jabatan : Analis PNBP 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Keuangan  
  - Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 
  - Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
b. Eselon III  : - Bagian Pendapatan dan Belanja  
  - Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi 
  - Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV : - Subbag Anggaran Pendapatan  
  - Seksi Perencanaan Penerimaan Minyak dan Gas Bumi 
  - Seksi Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi 
  - Seksi Penerimaan Negara Mineral dan Panas Bumi 
  - Seksi Penerimaan Negara Batubara 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis perhitungan tarif dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta 
perhitungan bagi hasil. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan-perundang-undangan; 
b. Data PNBP dan bukti setor setiap badan usaha; 
c. Nota keuangan dan APBN; 
d. Data produksi/lifting setiap badan usaha; 
e. Data lokasi, tahap kegiatan dan luas wilayah; 
f. Data bagi hasil, biaya operasi, pajak, retribusi, iuran, pungutan, tarif, harga, dan penjualan/royalti yang 

terdahulu; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi pengumpulan data, tarif, target dan perhitungan bagi hasil PNBP; 
d. Meneliti keabsahan data produksi, lifting, biaya operasi, pajak, retribusi, harga, dan data lainnya yang 

terkait dengan PNBP; 
e. Memantau ketepatan waktu pembayaran PNBP dan menghitung denda atas keterlambatan 

pembayaran; 
f. Melakukan kajian dan perumusan tarif PNBP; 
g. Menyiapkan rumusan penentuan tarif PNBP yang berlaku pada DESDM; 
h. Menyiapkan bahan perhitungan dan penentuan target PNBP; 
i. Menghitung produksi dan lifting serta biaya operasi, pajak, retribusi, harga, dan penerimaan PNBP per 

daerah penghasil; 
j. Menganalisis perhitungan bagi hasil Pemerintah dan kontraktor, serta bagi hasil daerah; 
k. Menganalisis rumusan program pemberdayaan masyarakat; 
l. Memonitor perkembangan penetapan tarif, target dan revisi target, serta izin penggunaan PNBP yang 

diproses oleh Departemen Keuangan; 
m. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 
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a. Bahan penentuan tingkat produksi, lifting dan biaya operasi setiap kontraktor; 
b. Bahan penentuan tarif dan target PNBP; 
c. Bahan penentuan besaran pajak dan retribusi, serta program pemberdayaan masyarakat setiap 

kontraktor; 
d. Hasil analisis perhitungan bagi hasil Pemerintah dan kontraktor, serta bagi hasil daerah; 
e. Resume evaluasi data bagi hasil; 
f. Bahan laporan PNBP. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, atau Akuntansi. 
b. Pelatihan : Pelatihan manajemen bidang ESDM, akuntansi, perpajakan, bimbingan 

teknis keuangan ,dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi bidang ESDM, desentralisasi, dana perimbangan pusat 

dan daerah. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, Q. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1b, 2a, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Penghitung Bagian Daerah Sumber Daya Alam 
 

2. Kedudukan :  
a. Eselon II  : Biro Keuangan  
b. Eselon III  : Bagian Pendapatan dan Belanja 
c. Eselon IV : Subbagian Anggaran Pendapatan  

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan perhitungan bagian daerah penghasil sumber daya alam sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan Perundang-undangan; 
b. Usulan data penetapan daerah penghasil bagian daerah Sumber Daya Alam (SDA); 
c. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan Daftar Pemegang Kuasa Pertambangan (KK, KP dan PKP2B); 
d. Mengolah/memproses data tentang penetapan daerah penghasil dan besaran target PNBP tiap 

daerah; 
e. Menyiapkan administrasi usulan penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah 

SDA ke Departemen Dalam Negeri dan tembusan ke Menteri Keuangan; 
f. Mengikuti pembahasan usulan penetapan daerah pengasil dan dasar perhitungan bagian daerah SDA 

dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan; 
g. Menyiapkan konsep Peraturan Menteri ESDM tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar 

Perhitungan Bagian Daerah Sumber Daya Alam; 
h. Mendistribusikan Permen ESDM tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian 

Daerah Sumber Daya Alam ke Kabupaten/Kota Penghasil; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di  ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Perhitungan bagian daerah; 
b. Penetapan daerah penghasil. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 

11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Bimbingan teknis keuangan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Desentralisasi dan otonomi daerah. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Revisi Anggaran Belanja 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Biro Keuangan 
b. Eselon III  : Bagian Pendapatan dan Belanja  
c. Eselon IV : Subbagian Anggaran Belanja  

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan pengajuan revisi anggaran belanja, dan mengikuti pembahasan anggaran belanja 
Departemen.  
 

4. Bahan Kerja 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Usulan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); 
c. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan koordinasi pelaksanaan revisi DIPA Departemen; 
d. Meneliti data anggaran belanja yang akan direvisi, serta sumber pembiayaannya; 
e. Menganalisa atas dokumen yang akan direvisi kepada atasan sesuai garis kewenangan; 
f. Menyiapkan hasil revisi DIPA untuk disampaikan kepada Instansi terkait; 
g. Mengikuti pembahasan revisi DIPA, dan mencatat hasil pembahasan untuk pelaporan; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di  ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan.  
 
9. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
10. Hasil Kerja : Revisi DIPA.  

 
11. Syarat Jabatan 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen. 
b. Pelatihan : Bimbingan teknis keuangan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Anggaran belanja. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1b, 3a.  
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1. Nama Jabatan  : Penyusun RAPBN dan Nota Keuangan  
 

2. Kedudukan : 
a. Eselon II  : Biro Keuangan 
b. Eselon III  : Bagian Pendapatan dan Belanja  
c. Eselon IV : Subbagian Pengolahan Data Anggaran  

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN), serta 
menyusunan konsep nota keuangan Departemen. 
 

4. Bahan Kerja :  
a. Peraturan Perundang-undangan; 
b. Usulan anggaran pendapatan dan belanja; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melaksanakan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kerja sama dan Unit Utama DESDM untuk 

penyusunan RAPBN, serta pengolahan data nota keuangan; 
d. Melakukan pengumpulan bahan penyusunan RAPBN dan nota keuangan Departemen; 
e. Melakukan evaluasi APBN DESDM dan nota keuangan untuk tahun anggaran berikutnya; 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di  ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja;  
b. Nota Keuangan Departemen. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ekonomi Pembangunan, Manajemen, atau Akuntansi. 
b. Pelatihan : Bimbingan teknis keuangan/studi pembangunan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Fiskal, moneter, administrasi keuangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengolah Data Anggaran  
 

2. Kedudukan : 
a. Eselon II  : Biro Keuangan 
b. Eselon III  : Bagian Pendapatan dan Belanja 
c. Eselon IV : Subbagian Pengolahan Data Anggaran 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan dan mengolah data anggaran pendapatan dan belanja Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data anggaran pendapatan dan belanja Departemen; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan pengumpulan data anggaran pendapatan dan belanja; 
d. Mempelajari dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara; 
e. Menelaah data anggaran pendapatan dan belanja satuan kerja menurut fungsi, sub fungsi dan 

kegiatan; 
f. Menyiapkan rekapitulasi data anggaran Departemen berdasarkan fungsi, sub fungsi dan kegiatan dan  

sumber dana; 
g. Menyiapkan bahan laporan berkala status anggaran Departemen;  
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di  ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rekapitulasi Anggaran Belanja ESDM; 
b. Konsep surat pertanggunganjawaban; 
c. Laporan berkala mengenai APBN. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 

11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Informatika. 
b. Pelatihan : Perkembangan teknologi komputer, bimbingan teknis keuangan, dan 

lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Pengelolaan data base keuangan/akuntansi. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Laporan Pelaksanaan Anggaran 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Keuangan 
  - Sekretariat Ditjen/Badan  
b. Eselon III  : - Bagian Perbendaharaan 
  - Bagian Keuangan 
c. Eselon IV : - Subbagian Perbendaharaan Kantor Pusat dan Energi 
  - Subbagian Perbendaharaan Geologi dan Badan 
  - Subbagian Perbendaharaan 
   

3. Ringkasan Tugas : 
Menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan/penyerapan realisasi, serta penyiapan laporan 
pertanggungjawaban keuangan APBN pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data pelaksanaan/realisasi APBN pada satuan organisasi Departemen; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan koordinasi dan kompilasi pelaporan pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja; 
d. Menganalisa laporan pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan mata anggaran 

pengeluaran/fungsi/sub fungsi/kegiatan; 
e. Melakukan perekaman data dan pemutakhiran data pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja; 
f. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja secara periodik; 
g. Melaksanakan pencocokan data penyerapan anggaran belanja dan realisasi penerimaan negara pada 

satuan organisasi Departemen; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Laporan pelaksanaan anggaran pada satuan organisasi Departemen. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi. 
b. Pelatihan : Bimbingan Teknis Keuangan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistem pertanggungjawaban keuangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Penyelesaian LHP/TP/TGR  
 

2. Kedudukan : 
a. Eselon II  : Biro Keuangan  
b. Eselon III  : Bagian Perbendaharaan  
c. Eselon IV : Subbagian Administrasi Pelaksanaan Perbendaharaan  

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk penyelesaian 
administrasi keuangan, serta menyiapkan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).  
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Usulan penyelesaian administrasi TP/TGR; 
c. LHP dari instansi pengawas pemerintah/BPK-RI; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi di lingkungan DESDM untuk penanganan LHP/TP/TGR; 
d. Menelaah dasar usulan pelaksanaan TP/TGR dan kewajaran nilai tuntutan; 
e. Mengadministrasikan bukti setor anggaran kerugian negara baik TP/TGR; 
f. Menganalisa laporan hasil pemeriksaan yang diterima dari BPK-RI dan Inspektorat Jenderal DESDM; 
g. Menyiapkan bahan laporan realisasi angsuran kerugian negara setiap 6 (enam) bulan/semesteran; 
h. Menyiapkan bahan tanggapan tindak lanjut LHP untuk keperluan ke Inspektorat Jenderal dan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK-RI); 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di  ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil Pemeriksaan; 
b. Realisasi angsuran kerugian negara. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 

11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi. 
b. Pelatihan : Bimbingan Teknis Keuangan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Administrasi keuangan dan sistem pengawasan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1b, 3a. 
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1.  Nama Jabatan  : Penyusun Penyaluran Dana Bagi Hasil 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Biro Keuangan  
b. Eselon III  : Bagian Perbendaharaan  
c. Eselon IV : - Subbagian Perbendaharaan Kantor Pusat dan Energi 
  - Subbagian Perbendaharaan Geologi dan Badan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan  bahan rekonsiliasi penerimaan negara Departemen  dengan instansi terkait, serta melakukan 
penatausahaan penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam.  
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Bukti setor dari perusahaan melalui unit; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menerima bukti setor dari instansi penghasil PNBP Departemen maupun dari badan usaha; 
d. Melakukan administrasi pembukuan  bukti setor, serta administrasi catatan setoran ke kas negara; 
e. Melakukan pencocokan pembukuan PNBP dengan Departemen Keuangan; 
f. Melakukan rekonsiliasi PNBP Departemen dengan Dep. Keuangan; 
g. Menyiapkan perhitungan dana bagi hasil untuk Provinsi/Kabupaten/Kota; 
h. Menyiapkan bahan administrasi penyaluran dana bagi hasil untuk Provinsi/ Kabupaten/Kota; 
i. Menyiapkan bahan laporan penerimaan PNBP secara periodik; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di  ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Pembukuan bukti setor dan catatan setoran ke kas negara; 
b. Rekonsiliasi Pembukuan PNBP; 
c. Perhitungan dana bagi hasil; 
d. Laporan penerimaan PNBP. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 

11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi. 
b. Pelatihan : Bimbingan Teknis Keuangan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Administrasi keuangan dan otonomi daerah. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
g. Temperamen : M, P, R.  
h. Minat : 1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Barang Milik Negara 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II   : - Biro Keuangan 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
    - Pusat pada Badan 
b. Eselon III   : - Bagian Kekayaan Negara 
   - Bagian Keuangan 
   - Bagian Umum dan Keuangan 
    - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV   : - Subbagian Penyiapan Kekayaan Minyak dan Gas Bumi  
   - Subbagian Penyiapan Kekayaan Geologi dan Sumber Daya Mineral 
   - Subbagian Penyiapan Kekayaan Penunjang dan Ketenagalistrikan 
   - Subbagian Kekayaan Negara 
   - Subbagian Rumah Tangga 
    - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Catatan, data dan dokumen kekayaan negara; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan inventarisasi BMN untuk pendataan kekayaan negara; 
d. Menyiapkan Laporan Mutasi Barang Semesteran/Tahunan dan Laporan Tahunan terhadap BMN; 
e. Memantau dan melaporkan dokumentasi BMN; 
f. Melakukan pencatatan BMN untuk administrasi Buku Induk Barang Inventaris (BIBI); 
g. Menyiapkan bahan laporan inventarisasi BMN secara berkala; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Bahan Laporan Mutasi Barang Semesteran/Tahunan dan Laporan Tahunan terhadap BMN; 
b. Bahan BIBI; 
c. Laporan Inventarisasi BMN. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Perbendaharaan, penerapan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi, dan lain-

lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen aset. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : Q, N. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat :  1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Nilai Guna Barang Milik Negara 
 
2. Kedudukan 

a. Eselon II  : Biro Keuangan  
b. Eselon III  : Bagian Kekayaan Negara  
c. Eselon IV : - Subbagian Penyiapan Kekayaan Minyak dan Gas Bumi 
  - Subbagian Penyiapan Kekayaan Geologi dan Sumber Daya Mineral 
  - Subbagian Penyiapan Kekayaan Penunjang dan Ketenagalistrikan  

3. Ringkasan Tugas : 
Melakukan identifikasi dan menelaah nilai guna (appraisal) barang milik negara Departemen. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data Barang Inventaris;  
c. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan koordinasi penilaian aset BMN pada satuan kerja Departemen; 
d. Melakukan pengolahan data kelengkapan BMN pada satuan kerja Departemen; 
e. Menelaah umur teknis dan umur ekonomis BMN menurut waktu, tempat, fisik dan keadaan suatu 

BMN, serta mengkaji nilai historis secara periodik; 
f. Menyiapkan taksiran nilai guna atau appraisal BMN berdasarkan data BMN yang telah ada; 
g. Menyiapkan administrasi penghapusan BMN menurut usulan satuan kerja Dapartemen; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di  ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 

9. Hasil Kerja : 
a. Penilaian BMN pada satuan kerja Departemen; 
b. Penghapusan BMN pada satuan kerja Departemen. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 

11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Bimbingan Teknis Keuangan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Administrasi BMN dan Sistem Akuntansi Aset. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengolah Informasi dan Dokumen Barang Milik Negara 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Biro Keuangan 
b. Eselon III  : Bagian Kekayaan Negara  
c. Eselon IV : - Subbagian Penyiapan Kekayaan Minyak dan Gas Bumi 
   - Subbagian Penyiapan Kekayaan Geologi dan Sumber Daya Mineral 
   - Subbagian Penyiapan Kekayaan Penunjang dan Ketenagalistrikan  

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta dokumentasi barang milik negara Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data inventaris BMN satuan kerja Departemen; 
c. LMBT satuan kerja Departemen; 
d. Data penyimpanan dokumen kepemilikan BMN Departemen; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menerima, mengumpulkan dan mengiventaris data/informasi BMN atau pelaksanaan kegiatan Unit 

Utama untuk diolah sebagai database BMN; 
d. Mencatat, memilah dan menyimpan data/informasi BMN dengan menggunakan aplikasi sistem 

komputer; 
e. Menelaah data dan informasi inventarisasi BMN ke dalam suatu matriks mutasi keadaan BMN terkini; 
f. Menghimpun dan mencatat data hasil evaluasi dan laporan mutasi BMN secara periodik; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di  ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Laporan Mutasi BMN; 
b. Data/informasi BMN. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, atau Teknik Informatika. 
b. Pelatihan : Sistem Akuntansi Pemerintah, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Pengelolaan kekayaan negara dan perbendaharaan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengolah Sistem Akuntansi  
 
2. Kedudukan 

a. Eselon II  : - Biro Keuangan 
  - Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Akuntansi 
  - Bagian Keuangan 
c. Eselon IV : - Subbagian Penyiapan Realisasi Anggaran 
  - Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 
  - Subbagian Akuntansi  

  
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pengumpulan, penelaahan dan perekaman data untuk implementasi sistem akuntansi instansi 
pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) satuan kerja Departemen; 
c. Data SPM dan SP2D satuan kerja Departemen; 
d. Data bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan Departemen; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan dokumen sumber penerimaan, pengeluaran dan bahan pembuatan neraca; 
d. Mengolah data anggaran dan realisasi anggaran penerimaan maupun pengeluaran anggaran; 
e. Melakukan pemasukan data laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran ke dalam 

aplikasi komputer; 
f. Menyiapkan laporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Akuntansi Barang Milik 

Negara (SABMN) dan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai bidang kegiatan; 
g. Mencetak dan meneliti keakuratan konsep laporan SAI, SAAT dan SAP sesuai bidang kegiatan; 
h. Menyimpan dokumen SSBP/SPM/SP2D, rekapitulasi pendapatan dan belanja, dan data neraca; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Laporan Akuntansi Instansi dan Departemen; 
b. Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 

11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi. 
b. Pelatihan : Sistem Akuntansi Pemerintah, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Standardisasi akuntansi dan perbendaharaan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
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g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1a,3a.  
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1. Nama Jabatan  : Analis Verifikasi Keuangan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Biro Keuangan  
b. Eselon III  : Bagian Akuntansi 
c. Eselon IV : Subbagian Penyiapan Realisasi Anggaran  

  
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pemeriksaan dan perhitungan atas dokumen tagihan, surat pertanggungjawaban, daftar 
himpunan pengeluaran anggaran.  
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data SPM dan SP2D; 
c. Data Surat Surat Perintah Pembayaran (SPP); 
d. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data laporan dokumen tagihan, surat pertanggungjawaban, data himpunan 

pengeluaran dan surat perhitungan anggaran; 
d. Melakukan urutan data pertanggungjawaban keuangan untuk memudahkan pemeriksaan; 
e. Memeriksa laporan SPM dan SP2D untuk mengetahui kebenaran laporan; 
f. Memeriksa surat perhitungan dan mencocokkan dengan hasil perhitungan; 
g. Mencocokkan hasil pemeriksaan dan perhitungan laporan SPM, SP2D, surat pertanggungjawaban, 

daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran untuk mengetahui hasil kebenarannya; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di  ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Laporan Hasil Verifikasi; 
b. Perhitungan dokumen tagihan. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 

11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi. 
b. Pelatihan : Auditor, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Standardisasi akuntansi dan perbendaharaan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Neraca Departemen 
 
2. Kedudukan 

a. Eselon II  : Biro Keuangan  
b. Eselon III  : Bagian Akuntansi  
c. Eselon IV : Subbagian Penyiapan Neraca  

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan penyusunan dan kompilasi neraca Unit Utama Departemen, serta mengadakan rekonsiliasi 
penyajian neraca gabungan Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data Surat Perintah Membayar (SPM) satuan kerja Departemen; 
c. Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) satuan kerja Departemen; 
d. Data aktiva dan pasiva keuangan Departemen; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mempersiapkan rekapitulasi data neraca gabungan Unit Utama di lingkungan DESDM; 
d. Memeriksa dan mencocokkan data neraca dengan perhitungan manual; 
e. Mempersiapkan rekapitulasi neraca gabungan seluruh unit di lingkungan DESDM; 
f. Melakukan telaahan terhadap data neraca; 
g. Melakukan  rekonsiliasi dengan Unit Utama dan instansi terkait bila ada temuan; 
h. Menyiapkan perumusan neraca Departemen kepada atasan; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di  ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 

9. Hasil Kerja : 
a. Rekapitulasi Data Neraca Departemen; 
b. Laporan Neraca Departemen. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 

11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi. 
b. Pelatihan : Sistem Akuntansi Pemerintah, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Standardisasi Akuntansi dan perbendaharaan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Pertanggungjawaban 
Keuangan 

 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Biro Keuangan 
b. Eselon III  : Bagian Akuntansi 
c. Eselon IV : Subbagian Sistem Informasi Akuntansi  

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan penyusunan dan penggabungan laporan realisasi anggaran seluruh satuan kerja Departemen, 
serta mengadakan rekonsiliasi dan menyiapkan laporan keuangan Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data realisasi anggaran; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja  
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data realisasi anggaran dan mencocokkan dengan anggaran satuan kerja  secara 

manual; 
d. Mempersiapkan penggabungan data realisasi anggaran satuan kerja Departemen dan melaksanakan 

rekonsiliasi data; 
e. Melakukan perekaman dan pemuktakhiran data realisasi anggaran; 
f. Menyiapkan perumusan laporan keuangan Departemen secara periodik; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di  ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Laporan Realisasi Anggaran. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi. 
b. Pelatihan : Sistem Akuntansi Pemerintah, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Perbendaharaan negara. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Peraturan Perundang-undangan  
 
2. Kedudukan   :   

a. Eselon II : - Biro Hukum dan Humas 
  - Sekretariat Ditjen 
b. Eselon III : - Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan  
  - Bagian Hukum dan Perundang-undangan  
c. Eselon IV : - Subbagian Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi 
  - Subbagian Perundang-undangan Ketenagalistrikan 

- Subbagian Perundang-undangan Geologi dan Sumber Daya Mineral 
- Subbagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan telaahan naskah akademik peraturan perundang-undangan, serta menyiapkan rumusan 
peraturan perundang-undangan bidang ESDM. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Buku literatur bidang hukum; 
c. Usulan rencana peraturan perundang-undangan ; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan perumusan peraturan perundang-undangan; 
d. Menyiapkan bahan harmonisasi dan konsultasi publik; 
e. Mengumpulkan bahan tanggapan dan merumuskan penyempurnaan rancangan peraturan perundang-

undangan; 
f. Menyusun finalisasi rancangan peraturan perundang-undangan; 
g. Memberikan telaahan yuridis terhadap penetapan (beschiking); 
h. Memantau perkembangan proses penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; 
i. Mengevaluasi program legislasi nasional dan program regulasi; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rancangan peraturan perundang-undangan; 
b. Naskah akademik bidang hukum. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ilmu Hukum. 
b. Pelatihan : Legal Drafting, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Peraturan perundang-undangan bidang ESDM. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
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g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 3b, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Naskah Kontrak/Perjanjian Kerja Sama  
 

2. Kedudukan   : 
a. Eselon II : Biro Hukum dan Humas 
b. Eselon III  : Bagian Penelaahan Hukum 
c. Eselon IV : - Subbagian Penelaahan Hukum Minyak dan Gas Bumi 

- Subbagian Penelaahan Hukum Ketenagalistrikan 
- Subbagian Penelaahan Hukum Geologi dan Sumber Daya Mineral  

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menelaah naskah kontrak/perjanjian kerja sama untuk pemberian pertimbangan hukum di bidang energi 
dan sumber daya mineral.  

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Buku literatur bidang hukum; 
c. Kebijakan umum bidang kontrak/perjanjian kerja sama; 
d. Usulan naskah perundang-undangan dan perjanjian/ kontrak; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi terhadap pelaksanaan pertimbangan naskah perjanjian dalam kontrak 

Departemen; 
d. Menyiapkan bahan untuk pemrosesan  pertimbangan naskah perjanjian dalam kontrak Departemen; 
e. Menyiapkan konsep  dan proses surat pertimbangan naskah perjanjian dalam kontrak Departemen; 
f. Menganalisis dan mengevaluasi hasil persiapan terhadap  pertimbangan naskah perjanjian dalam 

kontrak Departemen; 
g. Memantau pelaksanaan hasil pertimbangan naskah perjanjian dalam kontrak Departemen; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis dan evaluasi naskah kontrak/perjanjian kerja sama; 
b. Tanggapan atas naskah kontrak/perjanjian kerja sama. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ilmu Hukum. 
b. Pelatihan : Commercial/contract Law dan Legal Drafting, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Peraturan perundang-undangan bidang ESDM. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 3b, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Penelaah Hukum Perundang-undangan  
 

2. Kedudukan  : 
a. Eselon II  : Biro Hukum dan Humas  
b. Eselon III  : Bagian Penelaahan Hukum  
c. Eselon IV : - Subbagian Penelaahan Hukum Minyak dan Gas Bumi 

- Subbagian Penelaahan Hukum Ketenagalistrikan 
- Subbagian Penelaahan Hukum Geologi dan Sumber Daya Mineral  

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan telaahan hukum dan memberikan pertimbangan hukum atas pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan.  

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Buku literatur bidang hukum; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melaksanakan koodinasi terhadap pelaksanaan telaahan dan pertimbangan atas naskah peraturan 

perundang-undangan; 
d. Mengadakan judicial review atas masalah pelaksanaan hukum bidang esdm; 
e. Menyiapkan bahan telaahan dan pertimbangan hukum atas pelaksanaan peraturan perundang-

undangan; 
f. Menyiapkan bahan telaahan hukum atas naskah hukum peraturan perundang-undangan; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Telaahan hukum atas peraturan perundang-undangan. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ilmu Hukum. 
b. Pelatihan : Kemahiran non litigasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Peraturan perundang-undangan bidang esdm. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 3b, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Penelaah Pemberian Izin Menteri  
 

2. Kedudukan   : 
a. Eselon II  : Biro Hukum dan Humas  
b. Eselon III  : Bagian Penelaahan Hukum  
c. Eselon IV : - Subbagian Penelaahan Hukum Minyak dan Gas Bumi 

- Subbagian Penelaahan Hukum Ketenagalistrikan 
- Subbagian Penelaahan Hukum Geologi dan Sumber Daya Mineral  

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menelaah proses perizinan Menteri ESDM secara material maupun formal hukum.  
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Buku literatur bidang hukum; 
c. Usulan perizinan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait; 
d. Menelaah dan menyiapkan bahan uji material maupun formal hukum atas usul penerbitan izin Menteri 

ESDM; 
e. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Telaahan material dan formal hukum atas perizinan Menteri ESDM. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ilmu Hukum. 
b. Pelatihan : Legal Drafting, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Peraturan perundang-undangan bidang ESDM. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 3b, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Penyiap Proses Litigasi  
 

2. Kedudukan   : 
a. Eselon II  : Biro Hukum dan Humas  
b. Eselon III  : - Bagian Bantuan Hukum 
c. Eselon IV : - Subbagian Bantuan Hukum Minyak dan Gas Bumi 

- Subbagian Bantuan Hukum Ketenagalistrikan 
- Subbagian Bantuan Hukum Geologi dan Sumber Daya Mineral 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Memberikan dukungan litigasi atas permasalahan hukum Departemen dalam persidangan. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Tuntutan/gugatan hukum; 
c. Surat panggilan siding; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyusun telaahan hukum atas permasalahan tuntutan/gugatan hukum Departemen; 
d. Menyusun materi gugatan hukum Departemen; 
e. Menyiapkan bahan jawaban dan bukti persidangan atas tuntutan/gugatan hukum Departemen, serta 

bekerja sama dengan penasehat hukum; 
f. Menyiapkan surat kuasa mewakili tergugat/penggugat; 
g. Menyiapkan bahan negosiasi dan perdamaian di luar persidangan;  
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Telaahan atas permasalahan hukum; 
b. Materi gugatan hukum; 
c. Bahan jawaban dan bukti persidangan; 
d. Bahan negosiasi dan perdamaian. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ilmu Hukum. 
b. Pelatihan : Penasehat Hukum, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Peraturan perundang-undangan dan litigasi. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 3b, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum 
 
2. Kedudukan   : 

a. Eselon II  : - Biro Hukum dan Humas 
  - Sekretariat Ditjen  
b. Eselon III  : - Bagian Bantuan Hukum 
  - Bagian Hukum dan Perundang-undangan 
c. Eselon IV : - Subbagian Bantuan Hukum Minyak dan Gas Bumi 

- Subbagian Bantuan Hukum Ketenagalistrikan 
  - Subbagian Bantuan Hukum Geologi dan Sumber Daya Mineral 
  - Subbagian Pertimbangan Hukum 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Memberikan pertimbangan/nasehat hukum dan pendampingan hukum atas permasalahan hukum pada 
satuan organisasi Departemen. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Permasalahan/tuntutan hukum; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menelaah permasalahan/gugatan hukum; 
d. Meneliti kebenaran permintaan bantuan hukum dan mengumpulkan bukti untuk bahan pendampingan 

hukum;  
e. Memberikan bahan layanan konsultasi/nasehat hukum atas permasalahan hukum;  
f. Menyiapkan bahan jawaban yuridis atas permasalahan hukum; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Pendapat Hukum (Legal Opinion). 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ilmu Hukum. 
b. Pelatihan : Kemahiran litigasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Peraturan perundang-undangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 3b, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Penghubung Lembaga dan Media 
  
2. Kedudukan   : 

a. Eselon II  : Biro Hukum dan Humas  
b. Eselon III  : Bagian Hubungan Masyarakat  
c. Eselon IV : Subbagian Hubungan Kelembagaan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menghubungi lembaga dan media untuk pembinaan hubungan kerja pimpinan Departemen.  
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Jadwal kegiatan pimpinan Departemen; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan koordinasi hubungan antar lembaga untuk pembinaan jaringan informasi kegiatan 

Departemen; 
d. Menghubungi lembaga tertinggi negara, tinggi negara, lembaga internasional, humas instansi lain, 

media cetak / elektronik, BUMN ESDM, pelaku usaha, LSM dan organisasi sosial-politik untuk 
pembinaan hubungan kerja dan kelancaran kegiatan pimpinan Departemen; 

e. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 
tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Kesimpulan Rapat. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ilmu Komunikasi, atau Jurnalistik. 
b. Pelatihan : Public relation, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Contact procedure lembaga/instansi terkait. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 2a, 3b, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Penyiap Pameran dan Jurnalistik  
 
2. Kedudukan   : 

a. Eselon II  : Biro Hukum dan Humas  
b. Eselon III  : Bagian Hubungan Masyarakat  
c. Eselon IV : Subbagian Peliputan dan Hubungan Media  

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan pameran dan kegiatan jurnalistik Departemen.  
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Rencana pameran/kunjungan kerja; 
c. Berita; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Kamera; 
d. Tape  recorder. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan koordinasi persiapan kegiatan peliputan dan jurnalistik Departemen, termasuk dengan 

wartawan/fotographer;  
d. Menyiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan peliputan dan 

pameran; 
e. Menyiapkan bahan peliputan berupa kaset, poster, foto, audio visual dan lain-lain; 
f. Menyusun bahan siaran pers berdasarkan data dan informasi dari satuan organisasi Departemen 

maupun instansi lain dan masyarakat ; 
g. Menyiapkan bahan surat menyurat dan melaksanakan kegiatan kerja sama kehumasan; 
h. Melakukan analisis berita dan status situasi opini publik atas kebijakan Departemen, serta telaahan 

umpan balik hasil penyebarluasan informasi; 
i. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pameran dan jurnalistik kegiatan Departemen;  
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rekaman kegiatan Departemen; 
b. Berita kegiatan Departemen; 
c. Penyelenggaraan pameran. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ilmu Komunikasi 
b. Pelatihan : Jurnalistik, fotografi, desain grafis, public relation, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kebijakan Departemen. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
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g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 2a,3b, 4a. 
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1.  Nama Jabatan  : Penyiap Publikasi 
  
2. Kedudukan   : 

a. Eselon II  : Biro Hukum dan Humas  
b. Eselon III  : Bagian Hubungan Masyarakat  
c. Eselon IV : Subbagian Publikasi  

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan publikasi kegiatan dan kebijakan Departemen, serta pengelolaan perpustakaan.  
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Buku literatur akademis; 
c. Berita media/rekaman/foto; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Lemari/ruang perpustakaan. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data untuk publikasi kebijakan dan kegiatan 

Departemen;   
d. Menyiapkan bahan untuk juru bicara dan siaran pers Departemen; 
e. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan hukum negara lain, konvensi, yurisprudensi sebagai 

bahan perbandingan hukum Departemen; 
f. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;  
g. Menyiapkan bahan abstrak peraturan perundang-undangan; 
h. Melakukan seleksi data sebagai bahan publikasi Departemen; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Publikasi kebijakan dan kegiatan Departemen; 
b. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 
c. Abstrak peraturan perundang-undangan. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ilmu Komunikasi. 
b. Pelatihan : Public relation, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 2a, 3b, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Sekretaris Menteri/Eselon I 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Tata Usaha 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 

  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 

c. Eselon IV : - Subbagian Tata Usaha Menteri 
  - Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Tata Usaha 
  - Subbagian Tata Usaha dan Keuangan 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan dukungan administrasi Menteri/Eselon I yang meliputi kesekretariatan, ketatausahaan, 
layanan komunikasi, serta menyiapkan acara dan jadwal pimpinan guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas Menteri/Eselon I. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan Tata Persuratan Dinas; 
c. Kamus bahasa; 
d. Daftar alamat/telepon/faksimili/e-mail pejabat dan instansi pemerintah/BUMN; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat bahan lain yang ditujukan kepada 

Menteri/Eselon I; 
d. Menyusun acara kegiatan Menteri/Eselon I sesuai dengan rencana kegiatan dan petunjuknya dalam 

buku agenda dan papan kegiatan sebagai informasi dan jadwal kegiatan; 
e. Membuat notulen atau risalah rapat tertentu pada acara Menteri/Eselon I; 
f. Meneliti konsep surat Menteri/Eselon I dari segi tata persuratan dinas; 
g. Menyiapkan agenda acara atau jadwal Menteri/Eselon I, serta mengingatkan Menteri/Eselon I tentang 

jadwal kegiatan;  
h. Menghubungi dan mengkonfirmasikan kepada Unit Utama dan instansi terkait tentang acara dan 

keprotokolan Menteri/Eselon I; 
i. Menerima tamu dan penjadwalan pertemuan dengan Menteri/Eselon I; 
j. Melaksanakan dokumentasi sesuai kebutuhan Menteri/Eselon I; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Jadwal acara Menteri/Eselon I; 
b. Dokumen persuratan Menteri/Eselon I; 
c. Catatan/notulen rapat tertentu; 
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d. Informasi kenegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII Sekretaris atau bidang ilmu sosial lainnya. 
b. Pelatihan : Sekretaris, komputer, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Administrasi kantor, Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan, Microsoft 

Office. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : P, Q, F. 
g. Temperamen : P, R, M. 
h. Minat : 1a, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Penata Kesekretariatan  
 

2. Kedudukan : 
a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Pusat Data dan Informasi ESDM 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV : - Subbagian Tata Usaha Menteri 
  - Subbagian Tata Usaha Departemen 
  - Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Tata Usaha Pusat 
  - Subbagian Tata Usaha Bakoren 
  - Subbagian Tata Usaha Data Nasional 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pencatatan dan klasifikasi, pengetikan surat masuk/keluar, penataan, penyimpanan dokumen, 
surat dan arsip  untuk kelancaran kesekretariatan. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan; 
c. Surat masuk/keluar; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan dan ketatausahaan pimpinan satuan organisasi; 
d. Menerima dan mengecek kelengkapan dokumen surat; 
e. Mencatat dan memberi nomor agenda atau kode surat baik surat masuk  maupun surat keluar dengan 

menulis nomor dan tanggal penerimaan, hal isi surat serta permasalahan; 
f. Mengklasifikasikan surat masuk menurut substansi dan satuan organisasi yang dituju; 
g. Menerima dan memeriksa buku ekspedisi yang telah ditandatangani oleh penerima surat; 
h. Membuat daftar alamat, telepon/faksimili dan e-mail para pejabat pemerintahan dan instansi serta 

BUMN sektor ESDM; 
i. Menyimpan dan menata arsip surat masuk/keluar; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan.  
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Tata arsip surat  dinas masuk/keluar; 
b. Daftar alamat/telepon/faksimili/e-mail pejabat dan instansi pemerintah/BUMN. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII Sekretaris. 
b. Pelatihan : Komputer, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Komputer, Tata Persuratan Dinas Kantor. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : P, Q, F. 
g. Temperamen : P, R, M. 
h. Minat : 1a, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengawas Pemeliharaan Barang Inventaris 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II   : - Biro Umum 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
   - Pusat pada Badan    
b. Eselon III   : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
   - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
   - Bagian Umum dan Kepegawaian 
   - Bagian Umum dan Keuangan  
   - Bagian Umum 
   - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV   : - Subbagian Urusan Dalam Departemen 
   - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
   - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Rumah Tangga 
   - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Kepegawaian dan Umum 
   - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Memantau dan menelaah kondisi barang inventaris, serta mengawasi pekerjaan pemeliharaan dan 
perbaikan barang inventaris. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Daftar barang inventaris; 
c. Petunjuk manual pemeliharaan barang inventaris; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Alat bantu deteksi fungsi elektro/mesin mekanik dan bangunan. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Memantau keadaan operasi instalasi listrik, AC, meja kursi, telepon, mesin genset, lift, kendaraan 

dinas, perlengkapan sound system, audio visual, komputer, bangunan, instalasi air dan barang 
inventaris operasional kerja lainnya; 

d. Menganalisis kerusakan barang inventaris berdasarkan laporan atau permintaan, serta membuat 
laporan kebutuhan perawatan barang inventaris operasional kerja; 

e. Mengawasi dan memantau pekerjaan perbaikan barang inventaris yang dilakukan petugas atau pihak 
ketiga/rekanan untuk mengetahui perkembangan pekerjaan perbaikan; 

f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 
tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Daftar kebutuhan perawatan/pemeliharaan barang inventaris; 
b. Operasional barang inventaris kantor. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal DIII Teknik Mesin, Listrik, atau Bangunan. 
b. Pelatihan : Teknik Mesin, Elektro Mekanik, Bangunan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistim perawatan mesin, elektro mekanik dan bangunan.    
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, P. 
g. Temperamen : P, R, J. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyiap Sarana dan Prasarana Kerja 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum  
  - Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Perlengkapan 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Urusan Dalam Departemen  
  - Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal  
  - Subbagian Rencana Kebutuhan 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Perlengkapan 

   
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan ruangan rapat, berupa sarana dan prasarana kerja serta mengatur tata ruang dan acara rapat 
agar penyelenggaraan rapat berjalan lancar. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Jadwal rapat; 
c. Daftar barang inventaris; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Handy Talky. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana serta peralatan dan pelengkapan rapat dengan 

unit lain untuk kelancaran pelaksanaan acara rapat, upacara, coffee morning, pelantikan pejabat, 
pameran, seminar, serta perayaan hari besar agama dan kegiatan Porseni; 

d. Menyiapkan formulir permintaan ruang rapat untuk melayani keperluan permintaan ruangan, sarana 
dan prasarana kerja dari unit yang membutuhkan; 

e. Memeriksa dan menyampaikan permintaan ruang rapat yang diajukan oleh unit kepada atasan untuk 
mendapatkan persetujuan dan arahan; 

f. Memantau penyiapan ruang rapat yang telah disetujui; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Operasional penggunaan sarana dan prasarana kerja untuk kegiatan kantor; 
b. Daftar usia pakai/kegunaan/utilitas sarana dan prasarana kerja kantor. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII Teknik Mesin, Listrik, atau Bangunan. 
b. Pelatihan : Teknis pemasangan alat perlengkapan rapat, dan lain-lain. 
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c. Pengetahuan Kerja : Tata perlengkapan, peralatan dan ruangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Protokol 
 

2. Kedudukan : 
a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Protokol Pimpinan Departemen 
  - Subbagian Protokol Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Tata Usaha 
  - Subbagian Rumah Tangga 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan kegiatan keprotokolan Menteri dan pimpinan satuan organisasi Unit Utama, guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Jadwal pimpinan satuan organisasi; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Kendaraan operasional protokol; 
b. Komputer; 
c. Meja dan kursi; 
d. Handy Talky. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menyiapkan bahan potret/rencana kegiatan perjalanan pimpinan satuan organisasi; 
d. Menyiapkan rencana akomodasi pimpinan satuan organisasi serta rencana keprotokolan; 
e. Mengkoordinasikan acara dan kegiatan pimpinan satuan organisasi dengan unit dan instansi terkait 

termasuk dengan keprotokolan Presiden, Wakil Presiden dan DPR;  
f. Membawakan acara pada kegiatan upacara dan pertemuan resmi lain yang dihadiri oleh menteri, 

Pimpinan Unit Utama, dan Pimpinan Unit berdasarkan susunan acara kegiatan yang telah ditentukan; 
g. Mengurus kedatangan dan keberangkatan pimpinan Departemen; 
h. Mengatur penjemputan dan pengantaran tamu, serta acara kegiatan tamu Menteri, Pimpinan  Unit 

Utama, dan Pimpinan Unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadwal acara yang telah 
disusun sebagai penyambutan dan pelayanan tamu pimpinan; 

i. Melaksanakaan arahan dan petunjuk kedinasan dari  atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 

 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rencana jalur, akomodasi, transportasi kegiatan pimpinan satuan organisasi; 
b. Kelancaran susunan kegiatan; 
c. Kelancaran pelaksanaan keprotokolan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal DIII Komunikasi, Publisistik, Kehumasan, atau Sekretaris. 
b. Pelatihan : Keprotokolan, Kehumasan dan Sekretaris, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Keprotokolan, Tata pelayanan tamu pimpinan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengatur Ekspedisi Surat Dinas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Biro Umum/Unit DESDM 
b. Eselon III  : Bagian Tata Usaha  
c. Eselon IV : Subbagian Tata Usaha Departemen  

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengatur dan mengawasi penerimaan, pengolahan, dan pendistribusian surat masuk dan keluar 
Departemen. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan; 
c. Surat dan dokumen; 
d. Daftar alamat; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Memantau pelaksanaan pengumpulan dan pemeriksaan surat masuk dan keluar; 
d. Mengawasi kegiatan pengklasifikasian/sortir surat masuk dan keluar; 
e. Memberikan petunjuk teknis kepada petugas ekspedisi, sesuai arahan atasan; 
f. Memantau dan mengawasi pendistribusian surat, serta mengkonfirmasikan penyampaian surat 

kepada petugas ekspedisi; 
g. Membuat laporan berkala pengelolaan surat masuk dan keluar, serta pendistribusiannya,  sesuai 

petunjuk atasan; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Pencatatan administrasi surat masuk dan keluar Departemen; 
b. Distribusi surat dinas; 
c. Pengklasifikasian/sortir surat. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII Kearsipan. 
b. Pelatihan : Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Teknik kearsipan.  
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Penata Naskah dan Dokumen 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum  
  - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
b. Eselon III  : - Bagian Tata Usaha  
  - Bagian Data dan Informasi Pegawai 
c. Eselon IV : - Subbagian Kearsipan 
  - Subbagian Tata Naskah dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengawasi dan/atau menata naskah dan dokumen, serta memelihara arsip Departemen.   
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Surat-surat; 
c. Naskah dan dokumen lainnya; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan dan mencatat bahan arsip berupa surat, naskah  dan dokumen lainnya untuk 

memudahkan entri data komputer; 
d. Mencatat, menyeleksi dan mengecek kelengkapan surat, naskah  dan dokumen lainnya beserta 

lampiran pendukungnya untuk mengentri data arsip ke komputer; 
e. Menyeleksi dan menyelia arsip aktif dan inaktif untuk membuat indeks penataan arsip untuk disimpan 

dan dipelihara;  
f. Membuat indeks penomoran arsip aktif dan arsip inaktif; 
g. Memberikan layanan informasi kearsipan yang bersifat terbuka; 
h. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan  penataan arsip Departemen untuk bahan 

pengambilan keputusan atasan; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Penyimpanan dan pemeliharaan arsip. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII Kearsipan. 
b. Pelatihan : Diklat Kearsipan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan.         
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengawas Keamanan dan Kebersihan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan  
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Perlengkapan 
  - Subbagian Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengawasi dan melaporkan pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor yang dilakukan oleh petugas 
Satuan Pengamanan (Satpam) dan cleaning services. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan ketertiban dan keamanan; 
c. Gambar situasi gedung dan halaman kantor; 
d. Jumlah petugas, penempatan, serta status rekanan Satpam dan cleaning services; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Meja dan kursi; 
b. Close Circuit Television (CCTV); 
c. Alat bantu keamanan; 
d. Handy Talky/alat bantu komunikasi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian setempat;  
d. Menyusun jadwal kerja petugas Satpam; 
e. Memonitor pelaksanaan jadwal kerja dan kesiapsiagaan kegiatan Satpam dan cleaning services; 
f. Mengontrol buku laporan pelaksanaan tugas Satpam dan cleaning services, serta mencatat dan 

memberi arahan atas kejadian yang belum mendapat penyelesaian;  
g. Menyiapkan rencana kebutuhan alat keamanan dan kebersihan kantor; 
h. Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan, permasalahan keamanan dan kebersihan yang dihadapi 

kepada atasan; 
i. Memeriksa kebersihan ruangan dan halaman kantor, serta taman-taman secara rutin di lingkungan 

kantor; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di luar dan di dalam ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Ketertiban dan keamanan kantor; 
b. Kebersihan ruangan dan halaman kantor, serta taman-taman; 
c. Keamanan dan kebersihan barang inventaris di kantor; 
d. Keselamatan kerja pegawai di kantor; 
e. Bahan rencana kebutuhan alat keamanan dan kebersihan kantor. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII semua jurusan. 
b. Pelatihan : Kamtibmas, Beladiri, Pertamanan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Teknik pengamanan dan kebersihan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengolah Data dan Infomasi Barang Inventaris 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Biro Umum  
b. Eselon III  : Bagian Perlengkapan 
c. Eselon IV : Subbagian Rencana Kebutuhan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pencatatan dan pengolahan data barang inventaris kantor, serta menyiapkan laporan barang 
inventaris kantor pada satuan kerja kepada Pembina Barang Inventaris. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data persediaan dan penggunaan/distribusi barang inventaris kantor; 
c. Formulir barang inventaris kantor; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Mencatat dan memasukkan data barang inventaris kantor pada satuan kerja; 
d. Meneliti dan menguji catatan/penempatan barang inventaris kantor pada satuan kerja; 
e. Menyiapkan laporan barang inventaris kantor pada satuan kerja kepada Pembina Barang Inventaris; 
f. Menyiapkan administrasi penghapusan barang inventaris kantor pada satuan kerja kepada Pembina 

Barang Inventaris; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja :  

a. Data barang inventaris kantor; 
b. Laporan barang inventaris kantor pada satuan kerja kepada Pembina Barang Inventaris; 
c. Bahan administrasi penghapusan barang inventaris kantor. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII Manajemen, atau Informatika. 
b. Pelatihan : Bimbingan teknis aplikasi komputer, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Administrasi barang inventaris, prosedur pengadaan barang dan jasa. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyiap Pengadaan Sarana dan Prasarana Departemen 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Biro Umum  
b. Eselon III  : Bagian Perlengkapan 
c. Eselon IV : Subbagian Pengadaan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan dokumen pengadaan sarana dan prasarana kerja, serta membantu pelaksanaan pengadaan 
menurut batasan anggaran/spesifikasi kegiatan tertentu. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Pedoman pengadaan barang dan jasa; 
c. Dokumen pelaksanaan anggaran barang dan jasa; 
d. Laporan kebutuhan barang dan jasa; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menelaah spesifikasi sarana dan prasarana kerja Departemen yang akan diadakan; 
d. Membuat kajian perhitungan harga sarana dan prasarana kerja Departemen yang akan diadakan 

seefisien mungkin; 
e. Menyiapkan bahan rencana kerja pengadaan sarana dan prasarana kerja Departemen; 
f. Menyiapkan informasi/referensi pengadaan sarana dan prasarana kerja Departemen; 
g. Menyiapkan bahan penetapan tim pengadaan sarana dan prasarana kerja Departemen; 
h. Memberikan dukungan administratif kerja tim pengadaan sarana dan prasarana kerja Departemen; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Pengadaan barang dan jasa. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, atau Administrasi Niaga. 
b. Pelatihan : Bimtek Pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain.   
c. Pengetahuan Kerja : Pengadaan barang dan jasa.  
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pendistribusi Barang Inventaris 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen 
b. Eselon III  : - Bagian Perlengkapan 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
c. Eselon IV : - Subbagian Distribusi dan Inventarisasi 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menguji dan mencatat barang inventaris yang diterima, serta mendistribusikan penggunaan barang 
inventaris pada satuan organisasi Departemen.  
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Barang inventaris kantor; 
c. Laporan mutasi barang; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menerima dan mencek barang yang dilaporkan oleh satuan kerja/Panitia Pengadaan  menurut 

kualifikasi dan spesifikasi barang; 
d. Membukukan penerimaan dalam buku register sesuai dengan jenis, jumlah dan kualitas barang 

inventaris kantor; 
e. Menyiapkan daftar persediaan barang inventaris menurut merek, pembuatan, tahun pembelian, jenis 

anggaran, nomor kode barang dan keadaan barang, serta data status penggunaan dan kondisi 
barang inventaris kantor; 

f. Mengawasi pencatatan/penomoran kode lokasi dan barang inventaris yang dilakukan pengurus 
barang inventaris satuan kerja, serta merevisi daftar persediaan barang inventaris kantor; 

g. Menyiapkan naskah serah terima barang inventaris kantor pada satuan kerja; 
h. Menyiapkan surat pinjam pakai barang inventaris kantor, serta menyiapkan dokumen 

penyerahan/pendistribusian barang inventaris kantor; 
i. Menyiapkan Daftar Inventaris Ruangan (DIR); 
j. Mengelola barang habis pakai (ATK, atau barang yang digunakan dalam satu tahun) untuk disimpan 

dalam gudang barang habis pakai sesuai jenis, jumlah dan tempat, serta mencatat jenis dan jumlah 
barang dalam kartu barang; 

k. Mengawasi pengeluaran dan keadaan stock barang habis pakai dari gudang berdasarkan daftar 
permintaan yang telah disetujui; 

l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 
tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja :  

a. Surat pinjam pakai; 
b. Laporan persediaan dan penggunaan barang inventaris kantor; 
c. Daftar barang invetaris serta penempatannya; 
d. Daftar persediaan barang; 
e. Daftar Inventaris Ruangan (DIR); 
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f. Naskah serah terima; 
g. Kartu barang. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, atau Administrasi Niaga. 
b. Pelatihan : Administrasi Perlengkapan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Pengelolaan persediaan barang inventaris. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Administrasi Kerja Sama Data 
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : Pusat Data dan Informasi ESDM 
b. Eselon III  : Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV  : Subbagian Tata Usaha Data Nasional 
 

3. Ringkasan Tugas  : 
Melakukan urusan penyiapan dokumen kerja sama dan dukungan administrasi pengelolaan data ESDM 
dengan instansi/pihak terkait. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Catatan perundingan; 
c. Data inventaris BMN Pusat; 
d. Usulan kerja sama data Pusat; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas :  
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perundingan dengan instansi terkait/para pihak; 
d. Menyusun rumusan hak, kewajiban dan tanggung gugat pihak-pihak terkait dalam rancangan kontrak 

kerja sama; 
e. Menyiapkan administrasi pengembangan dan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) status kelembagaan 

Pusat sebagai Badan Layanan Umum (BLU); 
f. Menyiapkan administrasi rencana strategis dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan; 
g. Menyiapkan administrasi laporan keuangan dan kinerja operasional BLU; 
h. Meminta pertimbangan yuridis atas rancangan kerja sama pengelolaan data ESDM; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik :  Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Dokumen kerja sama; 
b. Profil Data ESDM. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Hukum Perdata, Administrasi Niaga, Manajemen, atau 
Akuntansi. 

b. Pelatihan : Kursus Negosiasi dan Commercial Law, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Pemasaran. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : P, Q, F. 
g. Temperamen : P, R, M. 
h. Minat : 1b, 2a, 3a, 4a. 
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1.  Nama Jabatan  : Administrator Situs 
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : Pusat Data dan Informasi ESDM 
b. Eselon III  : Bidang Penerapan Teknologi Informasi 
c. Eselon IV  : Subbidang Perencanaan Teknologi Informasi 
 

3. Ringkasan Tugas  :  
Melakukan rancang bangun situs informasi yang stabil dan aman. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Sources code program aplikasi situs informasi; 
c. Data dan Informasi teknologi situs informasi; 
d. Data historis situs informasi; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Sistem aplikasi desain situs informasi; 
d. Perangkat perbaikan jaringan lainnya. 
 

6. Rincian Tugas :  
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menganalisis data dan informasi yang akan di yang digunakan di situs informasi satuan organisasi; 
d. Merancang situs informasi satuan organisasi; 
e. Memutakhirkan teknologi situs informasi satuan organisasi; 
f. Membuat buku petunjuk penggunaan (user manual book) situs informasi satuan organisasi; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Pemutakhiran teknologi situs informasi yang membuat nyaman pengguna (user friendly dan 
ergonomic); 

b. Rancangan situs informasi satuan organisasi. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal S1 Teknik Informatika, atau Ilmu Komputer. 
b. Pelatihan : Rancang bangun situs informasi dan sistem operasi berbasis jaringan, 

dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Perangkat keras dan lunak (hardware-software) Komputer. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, N, S, Q. 
g. Temperamen : F, I, T. 
h. Minat : 1b, 2b, 3b, 4b. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Sistem Informasi 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : - Pusat Data dan Informasi ESDM 
  - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Pusat Sumber Daya Geologi 
  - Pusat Lingkungan Geologi 
  - Pusat Survei Geologi 
  - Pusat pada Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 
  - Pusat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM 
b. Eselon III  : - Bidang Penerapan Teknologi Informasi 
  - Bagian Data dan Informasi Pegawai  
  - Bidang Informasi 
  - Bidang Afiliasi 
  - Bidang Sarana Laboratorium dan Bengkel  
  - Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 
c. Eselon IV  : - Subbidang Perencanaan Teknologi Informasi 
  - Subbidang Penerapan Sistem Informasi 
  - Subbagian Penerapan Aplikasi Informasi Pegawai 
  - Subbidang Informasi dan Publikasi 
  - Subbidang Laboratorium 

  - Subbidang Program dan Kerja Sama 
  - Subbidang Perencanaan 
 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan analisis kebutuhan sistem untuk perancangan sistem informasi. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Sistem informasi yang telah ada; 
c. Data kebutuhan informasi; 
d. Data historis sistem informasi; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas :  
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mempelajari kebutuhan rencana pengembangan dan perancangan aplikasi sistem informasi; 
d. Merancang alur operasi aplikasi sistem informasi yang akan dibuat; 
e. Menguji kelaikan operasi atas hasil pengembangan sistem informasi; 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Analisa sistem informasi existing dan rancangan pengembangan aplikasi sistem informasi; 
b. Alur operasi sistem informasi; 
c. Uji kelaikan operasi sistem informasi. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal S1 Teknik Informatika atau Ilmu Komputer. 
b. Pelatihan : Rancang bangun situs informasi, sistem operasi berbasis jaringan, dan 

lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Perangkat keras dan lunak (hardware-software) komputer. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, N, S, Q. 
g. Temperamen : F, I, T. 
h. Minat : 1b, 2b, 3b, 4b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Program Aplikasi Sistem Informasi 
  
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : - Pusat Data dan Informasi ESDM 
  - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
b. Eselon III  : - Bidang Penerapan Teknologi Informasi 
  - Bagian Data dan Informasi Pegawai 
c. Eselon IV  : - Subbidang Perencanaan Teknologi Informasi 
  - Subbagian Penerapan Aplikasi Informasi Pegawai 

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Menyusun dan mengembangkan program/source code aplikasi sistem informasi. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Analisa sistem informasi existing dan rancangan pengembangan; 
c. Alur operasi sistem informasi; 
d. Hasil uji kelaikan operasi sistem informasi; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Aplikasi penyusunan program/source code. 
 

6. Rincian Tugas :  
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan telaahan hasil sistem informasi existing, rancangan pengembangan dan alur operasi 

sistem informasi, berkoordinasi dengan Analis Sistem Informasi; 
d. Menyusun program/source code aplikasi sistem informasi; 
e. Melakukan uji operasi atas hasil pengembangan aplikasi sistem informasi; 
f. Membuat buku petunjuk penggunaan (user manual book) aplikasi sistem informasi; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Program/Source code; 
b. Buku petunjuk penggunaan (user manual book). 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Informatika atau Ilmu Komputer. 
b. Pelatihan : Pemrograman/Programming, rancang bangun sistem operasi berbasis 

jaringan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Perangkat keras dan lunak (hardware-software) komputer. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, N, S, Q. 
g. Temperamen : F, I, T. 
h. Minat : 1b, 2b, 3b, 4b. 
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1. Nama Jabatan  : Administrator Jaringan 
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : Pusat Data dan Informasi ESDM 
b. Eselon III  : Bidang Penerapan Teknologi Informasi 
c. Eselon IV  : Subbidang Pengelolaan Teknologi Informasi 

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Melakukan pengelolaan jaringan/infrastruktur informasi (LAN/WAN) untuk operasi komunikasi antar 
komputer. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Desain dan infrastruktur jaringan; 
c. Data komputer yang sudah terhubung ke jaringan; 
d. Informasi perkembangan teknologi jaringan; 
e. Tata letak perangkat jaringan dan ruang/gedung instalasi; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Tester jaringan; 
d. Perangkat perbaikan jaringan. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menginventarisir jaringan LAN/WAN; 
d. Mengadministrasi pemakaian nomor komputer (Internet protocol); 
e. Menelusuri kerusakan jaringan dan melakukan perbaikan jaringan; 
f. Mengatur lalu lintas jaringan informasi; 
g. Menyusun bahan rencana pengembangan jaringan;  
h. Membuat buku petunjuk penggunaan (user manual book) jaringan; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rancangan rencana pengembangan jaringan/infrastruktur informasi; 
b. Kelancaran operasi Local Area Network/Wide Area Network); 
c. Nomor identitas komputer (internet protocol); 
d. Buku petunjuk penggunaan (user manual book) jaringan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal S1 Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Teknik Komputer, atau 
Teknik Elektro Arus Lemah (komputerisasi). 

b. Pelatihan : Teknologi jaringan dan teknologi sistem operasi berbasis jaringan, dan 
lain-lain. 

c. Pengetahuan Kerja : Perangkat keras dan lunak (hardware-software) komputer. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki. 
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f. Bakat : G, N, S, Q. 
g. Temperamen : F, I, T. 
h. Minat :  1b, 2b, 3b, 4b. 
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1. Nama Jabatan  : Administrator Database 
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : - Pusat Data dan Informasi ESDM 
  - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
b. Eselon III  : - Bidang Pelayanan Data dan Informasi 
  - Bagian Data dan Informasi Pegawai 
c. Eselon IV  : - Subbidang Pelayanan Data dan Informasi Energi 
  - Subbidang Pelayanan Data dan Informasi Sumber Daya Mineral 
  - Subbagian Pengolahan Data Pegawai 
 

3. Ringkasan Tugas  : Melakukan pengelolaan basis data/database. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Desain awal struktur database; 
c. Data yang akan dimutakhirkan (updating); 
d. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Komputer Server; 
d. Sistem manajemen database. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Merancang struktur dan aplikasi basis data/database; 
d. Mengendalikan pemutakhiran (updating) data; 
e. Mengambil data sesuai keperluan (query); 
f. Melakukan pemantauan, pengendalian akses user ke database; 
g. Memonitor dan mengoptimalisasi performa dan keamanan (security) database; 
h. Merencanakan backup dan recovery database; 
i. Membuat petunjuk penggunaan (user manual book) database; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Analisis pengembangan struktur database; 
b. Kelancaran operasi permintaan data (query) dan pemutakhiran data (updating). 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada  
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Informatika atau Ilmu Komputer. 
b. Pelatihan : Database Oracle/MS SQL Server/My Sql, dan sebagainya, serta 

teknologi jaringan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Perangkat keras dan lunak (hardware-software) komputer. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, N, S, Q. 
g. Temperamen : F, I, T. 
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h. Minat : 1b, 2b, 3b, 4b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengolah Data dan Informasi 
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : - Pusat Data dan Informasi ESDM 
  - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
b. Eselon III  : - Bidang Pelayanan Data dan Informasi 
  - Bagian Data dan Informasi Pegawai 
c. Eselon IV  : - Subbidang Pelayanan Data dan Informasi Energi 
  - Subbidang Pelayanan Data dan Informasi Sumber Daya Mineral 
  - Subbagian Pengolahan Data Pegawai 

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Melakukan pengolahan data dan informasi. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data dan Informasi ESDM; 
c. Statistik; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas :  
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengolah data (updating) dan verifikasi data dan informasi; 
d. Pengambilan (query) data sekunder dari data lapangan; 
e. Menganalisis perkembangan dan tren data dan informasi; 
f. Menyiapkan bahan statistik; 
g. Penulisan dan penyajian data dan informasi; 
h. Menyiapkan laporan hasil kegiatan pengolahan data dan informasi; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Updating data dan informasi; 
b. Hasil analisis perkembangan dan tren data dan informasi; 
c. Bahan statistik; 
d. Penyajian data dan informasi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Komunikasi, atau 
Jurnalistik. 

b. Pelatihan : Penggunaan aplikasi/program sistem informasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Perangkat keras dan lunak (hardware-software) komputer. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, N, S, Q. 
g. Temperamen : F, I, T. 
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h. Minat : 1b, 2b, 3b, 4b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengkaji Kebijakan Ekonomi Energi 
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : Pusat Data dan Informasi ESDM 
b. Eselon III  : Bidang Kajian Strategis 
c. Eselon IV  : Subbidang Kajian Strategis Energi 
 

3. Ringkasan Tugas  : 
Melakukan telaahan ekonomi energi untuk penyiapan bahan kebijakan strategis Pimpinan Departemen di 
bidang energi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. RPJP/M/T dan Renstra Departemen; 
c. Rencana induk (Blue Print) kebijakan dan program pembangunan; 
d. Statistik; 
e. Data APBN, moneter, fiskal dan harga energi; 
f. Data pengusahaan migas, ketenagalistrikan, batubara dan panas bumi; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas :  
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengikuti perkembangan pemanfaatan energi primer  dan sekunder, serta perekonomian nasional; 
d. Menelaah formulasi dan perhitungan harga mix energy; 
e. Menelaah energy transportation, serta masalah penerapan lingkungan hidup; 
f. Menerapkan model ekonomi makro dan mikro bidang energi; 
g. Memantau perkembangan harga minyak mentah/batubara/tenaga listrik internasional dan kebijakan 

fiskal pemerintah maupun penentuan subsidi; 
h. Menyiapkan bahan neraca energi primer, sekunder maupun tertier; 
i. Mengkaji pengembangan kebijakan strategis untuk Pimpinan Departemen di bidang energi; 
j. Menyiapkan bahan laporan/tayangan hasil pemantauan dan telaahan bidang ekonomi energi; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Kajian ekonomi energi; 
b. Laporan/tayangan kebijakan strategis energi; 
c. Statistik energi nasional; 
d. Neraca energi nasional; 
e. Data pemantauan harga minyak mentah/batubara/tenaga listrik internasional; 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S2 bidang kebijakan pembangunan/publik, minimal S1 
Ekonomi Studi Pembangunan, Teknik Perminyakan, Teknik Elektro 
(Ketenagalistrikan). 

b. Pelatihan : Perencanaan Pembangunan Nasional, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Studi Pembangunan Ekonomi, ekonomi mikro. 



 

 

 

100 

d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat :  1a, 2a, 3a.  
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1. Nama Jabatan  : Pengkaji Kebijakan Ekonomi Mineral 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II  : Pusat Data dan Informasi ESDM 
b. Eselon III  : Bidang Kajian Strategis 
c. Eselon IV  : Subbidang Kajian Strategis Sumber Daya Mineral 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan telaahan ekonomi mineral untuk penyiapan bahan kebijakan strategis Pimpinan Departemen di 
bidang sumber daya mineral. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. RPJP/M/T dan Renstra Departemen; 
c. Rencana induk (Blue Print) kebijakan dan program pembangunan; 
d. Data APBN, moneter, fiskal dan harga mineral; 
e. Data pengusahaan mineral, panas bumi dan air tanah; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

c. Komputer; 
d. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengikuti pengelolaan usaha atas semua kegiatan pemanfaatan mineral, panas bumi dan air tanah; 
d. Menelaah formulasi dan perhitungan bagi hasil mineral, panas bumi dan air tanah; 
e. Menelaah mineral transportation dan neraca sumber daya mineral, serta masalah penerapan 

lingkungan hidup; 
f. Menerapkan model ekonomi makro dan mikro bidang mineral; 
g. Memantau perkembangan harga mineral internasional dan kebijakan fiskal pemerintah atas 

pengusahaan mineral nasional; 
h. Mengkaji pengembangan kebijakan strategis untuk Pimpinan Departemen di bidang mineral; 
i. Menyiapkan bahan laporan/tayangan hasil pemantauan dan telaahan bidang ekonomi mineral; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Kajian ekonomi mineral; 
b. Laporan/tayangan kebijakan strategis mineral; 
c. Data pemantauan harga mineral internasional; 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S2 bidang kebijakan pembangunan/publik, minimal S1 
Ekonomi Studi Pembangunan, Teknik Pertambangan, atau Teknik 
Geologi. 

b. Pelatihan : Perencanaan Pembangunan Nasional, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Studi Pembangunan Ekonomi, ekonomi mikro. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
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f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat :  1a, 2a, 3a. 
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PENJELASAN  TEKNIS 
PETA  JABATAN  DAN  URAIAN  JABATAN  FUNGSIONAL  UMUM 

DEPARTEMEN  ENERGI  DAN  SUMBER  DAYA  MINERAL 
 
 
A. KONSEP  DASAR 
 
1. Kerangka Pemikiran 
 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu, sehingga 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) perlu mengembangkan jabatan 
fungsional umum sebagai kelengkapan susunan organisasi, yang disusun dengan upaya untuk 
memenuhi tuntutan ke depan bagi PNS DESDM yang tidak menjabat struktural dan fungsional 
tertentu. 

 
DESDM sebelumnya telah memiliki buku jabatan non struktural umum dan non struktural teknis, 
terakhir diterbitkan pada tahun 1995/1996. Namun dalam perkembangannya mengalami 
permasalahan, antara lain sebagai berikut: 
a. belum disesuaikannya buku uraian jabatan non struktural, padahal terjadi perubahan 

organisasi DESDM beberapa kali; 
b. sebagian besar kualifikasi jabatan non struktural belum memenuhi tuntutan dan 

perkembangan ke depan, di mana kualifikasi persyaratan pendidikan masih mengakomodasi 
tingkat SLTA bahkan ke bawah; 

c. banyaknya pekerjaan dan tugas tertentu yang sudah tidak layak lagi dilakukan oleh PNS 
DESDM, sehingga berkembang penggunaan tenaga luar (outsourcing); dan 

d. adanya tumpang tindih jabatan non struktural dengan jabatan fungsional tertentu yang 
berkembang sejak tahun 2000. 

 
Untuk itu, DESDM perlu mengembangkan peta jabatan dan jabatan fungsional umum bagi PNS 
DESDM, yang dilakukan melalui analisis jabatan dalam rangka mendukung operasional kerja 
sesuai dengan wadah dan sistem kerja DESDM yang baru, sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja DESDM. 

 
2 Analisis Jabatan 
 

Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah 
menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta 
memberikan umpan balik bagi organisasi. 
 
Analisis Jabatan pada hakekatnya adalah analisis organisasi. Sesuai dengan hakekatnya, maka 
aspek pokok yang diteliti dalam analisis jabatan adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan 
fungsi-fungsi yang ada di setiap satuan organisasi. Penjabaran fungsi terlihat pada pelaksanaan 
tugas oleh semua pegawai yang berada di satuan organisasi kerja tersebut. Selain itu, aspek lain 
yang dianalisis antara lain adalah bahan yang dipergunakan dalam bekerja berikut peralatan 
kerjanya, keadaan tempat kerja, serta hal-hal lain yang mempengaruhi kemampuan kerja.  
 
Hasil analisis jabatan tidak terbatas untuk pengembangan peta jabatan dan jabatan fungsional 
umum, namun ke depan diarahkan untuk penyusunan: 
a. rumusan jabatan untuk setiap satuan organisasi kerja, yaitu jabatan struktural dan jabatan 

fungsional (fungsional tertentu dan fungsional umum); dan 
b. uraian jabatan struktural maupun jabatan fungsional. 
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Uraian jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, 
kode jabatan, kedudukan, ringkasan tugas, bahan kerja, sarana kerja, rincian tugas, keadaan 
tempat kerja, upaya fisik, hasil kerja, kemungkinan resiko bahaya, syarat jabatan. Uraian jabatan 
diartikan pula sebagai gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan jabatan. Sedangkan peta 
jabatan merupakan bentangan seluruh jabatan yang disusun secara vertikal maupun horizontal, 
baik untuk jabatan struktural, fungsional tertentu maupun fungsional umum, sebagai gambaran 
menyeluruh bagi jabatan yang ada dalam satuan organisasi atau dalam instansi. 

 
 
B. PENYUSUNAN  
 
1. Pelaksanaan Analisis Jabatan 
 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 
tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, DESDM diwajibkan untuk menyusun peta 
jabatan dan uraian jabatan. 

 
Untuk melaksanakan analisis jabatan, DESDM membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, yang 
sebagian besar beranggotakan para pejabat yang dipilih dari setiap satuan organisasi setingkat 
eselon II di lingkungan DESDM. Para pejabat dimaksud ditunjuk berdasarkan pengalaman yang 
memadai untuk melakukan analisis jabatan melalui kegiatan observasi, wawancara maupun 
pengolahan data dalam rangka penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan. Pengembangan 
jabatan yang disusun dalam Peraturan Menteri ini adalah terbatas untuk jabatan fungsional umum 
DESDM yang berada di bawah jabatan struktural (eselonisasi). 

 
Penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum DESDM berlangsung sejak 
September tahun 2005. Para pejabat dimaksud dibekali arahan dan bimbingan langsung oleh 
Sekretariat Jenderal c.q. Biro Kepegawaian dan Organisasi DESDM maupun narasumber dari 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Para pejabat dimaksud melakukan analisis tugas 
dan fungsi utama yang ada dalam satuan organisasinya, yang dilanjutkan dengan pengumpulan 
data jabatan untuk pengisian data dalam struktur informasi jabatan fungsional umum atau format 
penyusunan uraian jabatan. 

 
Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum DESDM merupakan hasil proses pembahasan 
berulang kali dengan para pejabat dimaksud untuk memperoleh kesesuaian kriteria pembentukan 
nomenklatur jabatan, sinkronisasi kedudukan jabatan dengan tugas dan fungsi strukturalnya, 
kejelasan rincian tugas, efisiensi jabatan, tuntutan kualifikasi pendidikan ke depan, standardisasi 
penulisan dan lain-lain. Selanjutnya hasil akhir peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum 
DESDM dikonfirmasikan kembali ke Unit Utama di lingkungan DESDM. 

 
2. Penyusunan Struktur Informasi Jabatan Fungsional Umum 
 

Penyusunan struktur informasi jabatan fungsional umum DESDM mengacu pedoman 
pelaksanaan analisis jabatan, dengan modifikasi dan pengembangan struktur informasi jabatan 
fungsional umum tersendiri sesuai kebutuhan penyusunan jabatan fungsional umum dan 
operasional kerja DESDM. 
 
Struktur informasi jabatan fungsional umum DESDM disusun dengan penjelasan sebagai berikut: 
 
2.1. Nama Jabatan 
 
 Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang 

berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.  
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 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara. Peta jabatan adalah susunan jabatan 
yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, 
dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan 
seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam satuan organisasi. 

 
 Pembentukan suatu jabatan fungsional umum dengan nama/nomenklatur tersendiri, perlu 

memperhatikan kriteria sebagai berikut: 
a. Identitas jabatan, yang bercirikan memiliki gambaran tugas yang menjadi tanggung 

jawab pemegang jabatan; 
b. Beban kerja yang memadai, yang bercirikan memiliki kompleksitas dan volume kerja 

minimal untuk 1 (satu) orang pegawai; 
c. Keberlangsungan jabatan, yang bercirikan menyerap waktu kerja penuh dan memiliki 

tingkat kontinuitas yang tinggi; 
d. Homogenitas dan/atau spesialisasi pekerjaan, yang bercirikan memiliki komponen 

pekerjaan tertentu yang serumpun, namun bukan menggambarkan posisi pekerjaan; 
e. Non kewenangan, yang bercirikan tidak memiliki hak untuk memutuskan hasil akhir 

suatu pekerjaan; 
f. Tidak tumpang tindih, yang bercirikan tidak memiliki kelompok pekerjaan yang sama 

dengan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu, termasuk dengan jabatan 
fungsional umum lainnya; 

g. Akademik jabatan, yang bercirikan memiliki pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang 
dapat diselesaikan oleh pemegang jabatan berkualifikasi pendidikan perguruan tinggi. 

 
Pembentukan nama jabatan fungsional umum yang berkualifikasi pendidikan SLTA ke 
bawah tidak dimasukkan dalam peta jabatan, karena tidak menjadi bagian kebijakan 
penyusunan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) DESDM ke depan, kecuali diatur 
khusus tersendiri secara nasional. Pembentukan jabatan fungsional umum DESDM yang 
berkualifikasi pendidikan SLTA ke bawah disusun tersendiri dalam Lampiran IX Peraturan 
Menteri ini. 

 
2.2. Kedudukan 

 
Kedudukan atau kedudukan jabatan adalah keberadaan posisi jabatan dalam satuan 
organisasi. Satu jabatan fungsional umum dapat berkedudukan di berbagai satuan 
organisasi yang memiliki kesesuaian tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan 
kegiatan satuan organisasi yang bersangkutan. 
 
Namun, pejabat yang diangkat dalam jabatan dimaksud bukan berarti memiliki kedudukan di 
berbagai satuan organisasi. Pejabat yang diangkat dalam jabatan fungsional umum 
berkedudukan hanya pada satu satuan organisasi. Dengan demikian, pengertian kedudukan 
jabatan tidak sama dengan kedudukan pejabat yang diangkat dalam jabatan. 

 
2.3. Ringkasan Tugas 

 
 Ringkasan tugas adalah uraian singkat yang memberikan gambaran umum tentang ruang 

lingkup tugas jabatan fungsional umum. 
 

2.4. Bahan Kerja 
 

 Bahan kerja adalah masukan (input) yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi 
hasil kerja (output). 
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 Dalam setiap uraian jabatan fungsional umum, beberapa butir penting bahan kerja selalu 

distandarkan, yaitu peraturan perundang-undangan dan arahan/petunjuk atasan langsung, 
selain bahan kerja lain yang diperlukan. 

 
2.5. Sarana Kerja 

 
 Sarana kerja adalah perangkat kerja yang digunakan oleh pejabat yang bersangkutan untuk 

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. 
 

 Pada umumnya, sarana kerja berupa komputer, meja dan kursi, kecuali sarana kerja yang 
bersifat spesifik. 

 
2.6. Rincian Tugas 

 
 Rincian tugas atau dapat disebut job descriptions adalah paparan atau bentangan semua 

tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilaksanakan pemegang jabatan dalam 
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan sarana kerja dan dalam 
kondisi pelaksanaan tertentu.  

 
 Setiap rincian tugas suatu jabatan fungsional umum selalu diawali dengan: 

a. menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang 

ditangani; 
c. dan rincian tugas lainnya yang bersifat pokok sesuai hasil analisis jabatan; 
dan selalu diakhiri dengan tugas melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan 
sesuai garis kewenangan untuk kelancaran tugas. 

 
2.7. Keadaan Tempat Kerja 

 
 Keadaan Tempat Kerja adalah keadaan tempat kerja di mana pemegang jabatan melakukan 

tugasnya. 
 

 Pada umumnya, informasi mengenai keadaan tempat kerja yaitu berada di suatu ruangan 
kantor kerja. 

 
2.8. Hasil Kerja 

 
 Hasil kerja adalah keluaran langsung (output) yang harus dihasilkan oleh pemegang jabatan 

berdasarkan uraian tugas jabatan fungsional umum. 
 

 Hasil kerja yang tertulis dalam uraian jabatan fungsional umum merupakan standar keluaran 
langsung yang dibebankan kepada pemegang jabatan, sehingga pemegang jabatan 
diharapkan mampu menciptakan output di atas standar keluaran langsung dimaksud sesuai 
petunjuk atasan berdasarkan garis kewenangannya. 

 
2.9. Upaya Fisik 
 
 Upaya Fisik adalah gerakan fisik pemegang jabatan untuk melaksanakan tugas. Upaya Fisik 

pada umumnya dinyatakan duduk dan berjalan. 
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2.10. Kemungkinan Resiko Bahaya 
 
 Kemungkinan Resiko Bahaya adalah potensi resiko kecelakaan fisik akibat pelaksanaan 

tugas. Kemungkinan Resiko Bahaya pada umumnya diisi tidak ada, kecuali untuk 
jabatan/pekerjaan tertentu. 

 
2.11. Syarat Jabatan 
 
 Syarat Jabatan merupakan rumusan tentang kualifikasi dan kemampuan kerja yang dituntut 

untuk dapat melaksanakan tugas jabatan. Kemampuan kerja dapat dipenuhi setelah 
CPNS/PNS memangku jabatan tersebut melalui pelatihan dan peningkatan pengetahuan 
kerja yang disyaratkan. 

 
a. Pendidikan 
 Pendidikan adalah syarat kualifikasi tingkat pendidikan tertentu yang diperlukan bagi 

CPNS, sedangkan bagi PNS sebagai calon pemegang jabatan fungsional umum cukup 
pengalaman kerja di bidangnya atau yang serumpun. 

b. Pelatihan 
 Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang perlu ditempuh 

pemegang jabatan fungsional umum untuk meningkatkan kemampuan kerja sesuai 
dengan tuntutan pelaksanaan tugas. 

c. Pengetahuan Kerja 
 Pengetahuan kerja adalah ilmu dan/atau informasi yang perlu dimiliki oleh pemegang 

jabatan fungsional umum untuk mendukung pelaksanaan tugas.  
d. Pengalaman Kerja 
 Pengalaman kerja adalah masa kerja PNS yang diperlukan untuk menduduki suatu 

jabatan fungsional umum. 
e. Kondisi Fisik 
 Kondisi Fisik adalah keadaan fisik calon pemegang jabatan. Pada umumnya syarat 

kondisi fisik adalah tidak membedakan laki-laki atau perempuan. 
f. Bakat 
 Bakat adalah indikasi potensi diri yang diperlukan untuk memangku suatu jabatan. 

 

Indikator Bakat: 
G Intelegensia, yaitu kemampuan belajar secara umum 

V Bakat Verbal, kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya 
secara efektif 

N Bakat Numerik, kemampuan untuk melakukan operasi arithmatik secara tepat dan 
akurat 

S Bakat pandang ruang, kemampuan berfikir secara visual mengenai bentuk-bentuk 
geometris, untuk memahami gambar-gambar dari benda-benda tiga dimensi 

P Bakat penerapan bentuk, kemampuan menyerap perincian-perincian yang berkaitan 
dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik 

Q Bakat ketelitian, kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan 
verbal atau dalam tabel 

K Bakat kondisi motor, kemampuan untuk mengkoordinir mata, tangan dan jari secara 
cepat dan cermat dalam membuat gerakan yang cepat 
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F Bakat kecakatan jari, kemampuan menggerakkan tangan dengan mudah dan penuh 
ketrampilan 

E Bakat kondisi mata, tangan, kaki, kemampuan menggerakkan tangan dan kaki 
secara koordinatif satu sama lain sesuai rangasangan penglihatan 

C Bakat membedakan warna, kemampuan memadukan atau membedakan berbagai 
warna yang asli yang gemerlapan. 

 
 

g. Temperamen 
 Temperamen adalah indikasi karakter dan kemampuan diri yang diperlukan untuk 

memangku suatu jabatan. 
 

Indikator Temperamen: 

D Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan 
memimpin, mengendalikan atau merencanakan 

F Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran 
perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandang pribadi 

I Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang 
lain dalam pendapat, sikap atau mertimbangan mengenai gagsan 

J 
Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan pembuatan kesimpulan, penilaian 
atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria rangsangan indra atau atas dasar 
pertimbangan pribadi. 

M 
Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, 
pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan criteria yang 
diukur atau yang dapat diuji. 

P Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari 
hanya penerimaan dan perbuatan instruksi 

R 
Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau 
secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan perangkat 
prosedur urutan atau kecepatan tertentu 

S 
Kemampuan menyesuaiakn diri untuk bekerja dengan ketegangan jiwa jika 
berhadapan dengan keadaan darurat kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja 
dengan kecepatan kerja dan perhatian teryus menerus merupakan keseluruhan atau 
sebagian aspek pekerjaan 

T 
Kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas, sering berganti 
dari tugas yang satu ke tugas yang lain yang berbagai sifatnya tanpa kehilangan 
efisiensi atau ketenangan diri 

 
h. Minat 
 Minat adalah kombinasi indikasi keinginan pegawai yang sesuai untuk menangani 

pekerjaan tertentu dalam suatu jabatan.  
 

Indikator Minat: 

1a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan benda atau 
obyek tertentu.  

1b 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan komunikasi 
data. 

2a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan orang, 
dalam niaga. 

2b Pilihan melakukan kegiatan yang 
bersifat ilmiah dan teknik. 

3a Pilihan melakukan kegiatan rutin, 
konkrit dan teratur. 3b Pilihan melakukan kegiatan yang 

bersifat abstrak dan kreatif. 

4a Pilihan melakukan kegiatan yang 
dianggap baik bagi orang lain. 4b 

Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan proses, mesin 
dan mekanik. 

5a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
menghasilkan prestise atau 
penghargaan dari pihak lain. 

5b 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
menghasilkan kepuasan nyata dan 
produksi. 
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C. PENERAPAN 
 
Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum menghasilkan informasi jabatan yang diterapkan 
untuk kepentingan manajemen sumber daya manusia.  
 
1. Penyusunan Formasi Pegawai 
 

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi 
Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 

 
Peta jabatan merupakan acuan untuk pelaksanaan analisis kebutuhan dan penyediaan formasi 
CPNS pada satuan organisasi DESDM yang bersangkutan, kecuali jabatan fungsional umum 
tertentu. Uraian jabatan fungsional umum memberikan informasi nama jabatan, ringkasan tugas, 
syarat jabatan, dan lain-lain yang disyaratkan dalam penyusunan formasi CPNS DESDM. 

 
Beberapa jabatan fungsional umum tertentu tidak bisa menjadi dasar kebutuhan formasi jabatan 
sebagaimana uraian jabatan yang bersangkutan walaupun tercantum dalam peta jabatan, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Penyelidik Geologi pada Badan Geologi; 
b. Penyelidik Geofisika pada Badan Geologi; dan 
c. Pengkaji Teknologi ESDM pada Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber 

Daya Mineral. 
Jabatan di atas dibentuk dengan perlakuan khusus karena terkait dengan jabatan fungsional 
tertentu, mengingat kepentingan penempatan pegawai dalam rangka pembinaan kepegawaian. 
 
Formasi CPNS DESDM untuk calon jabatan fungsional tertentu dapat disusun, sepanjang layak 
berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan formasi CPNS, dengan syarat pendidikan formal 
minimal Sarjana S1 dan diutamakan Sarjana S2. 

 
2. Pengadaan Pegawai 
 

Pengadaan pegawai meliputi perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, 
pengangkatan CPNS s.d. menjadi PNS dalam jabatan fungsional umum. 

 
Uraian jabatan fungsional umum menyediakan informasi nama jabatan, ringkasan tugas, syarat 
jabatan, bakat, temperamen dan minat yang sangat diperlukan untuk kepentingan proses 
pengadaan pegawai. 

 
3. Pengangkatan Jabatan dan Kenaikan Pangkat 
 

Pengangkatan dalam jabatan adalah penempatan/pemindahan PNS berdasarkan nama jabatan 
yang tercantum dalam peta jabatan dan/atau uraian jabatan. Jabatan dimaksud meliputi jabatan 
struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu. 

 
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS 
tehadap negara. Kenaikan pangkat menggunakan peta jabatan dan uraian jabatan dalam rangka 
penyesuaian golongan dan penyesuaian ijazah. 
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Khusus PNS DESDM berkualifikasi SLTA ke bawah yang tidak menduduki jabatan struktural 
maupun fungsional tertentu, pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat menggunakan 
uraian jabatan fungsional umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri 
ini. 

 
Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum DESDM pada jabatan Penyelidik Geologi, 
Penyelidik Geofisika dan Pengkaji Teknologi ESDM, dilaksanakan bagi PNS DESDM yang tidak 
lagi mengikuti jenjang karir dalam jabatan fungsional tertentu maupun jabatan struktural, namun 
aktivitas penyelidikan dan penelitian pegawai yang bersangkutan masih dibutuhkan.  
 
Pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu bagi PNS DESDM yang telah ada, mengikuti 
pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang 
berpendidikan SLTA (keterampilan) maupun Sarjana (keahlian). 
 

4. Petunjuk Kerja 
 

Uraian jabatan fungsional umum merupakan informasi jabatan yang memberikan petunjuk kerja, 
antara lain berupa rincian tugas dan hasil kerja yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh 
pemegang jabatan, sehingga dapat menjadi acuan untuk penilaian kinerja. 

 
5. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan  
 

Uraian jabatan fungsional umum mencakup informasi tentang pelatihan dan pengetahuan kerja 
yang dibutuhkan bagi pemegang jabatan dalam menjalankan tugasnya, sehingga berguna 
sebagai salah satu dasar penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan dalam jabatan bagi 
aparatur DESDM. 

 
6. Perencanaan Karier 
 

Karier PNS DESDM ditentukan melalui sistem pengembangan pegawai yang dirancang antara 
lain berdasarkan jalur, jenjang, pangkat dan jabatan. Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional 
umum memberikan arahan bagi rumusan perencanaan karier PNS DESDM. 

 
7. Evaluasi Jabatan 
 

Uraian jabatan fungsional umum merupakan informasi yang dapat menjadi dasar pelaksanaan 
evaluasi jabatan DESDM, mengingat dalam tahap pelaksanaan evaluasi jabatan dengan metode 
profil meliputi kegiatan inventarisasi jabatan, penentuan jabatan tolok, uraian tugas, karakteristik, 
penilaian/profiling, bobot pekerjaan, klasifikasi dan pemutakhiran, yang sangat penting bagi 
penentuan pola penggajian/remunerasi. Selain itu, informasi jabatan dapat menjadi database 
pada sistem informasi kepegawaian dalam rangka mendukung kegiatan evaluasi jabatan.  
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1. Nama Jabatan  : Administrator Jaringan dan Database 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II  : - Sekretariat Ditjen/Badan 
  - Pusat Sumber Daya Geologi 
  - Pusat Lingkungan Geologi 
  - Pusat Survei Geologi 
  - Pusat pada Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 
  - Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara 
  - Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 
  - Pusdiklat Geologi 
b. Eselon III  : - Bagian Rencana dan Laporan 
  - Bidang Informasi 
  - Bidang Afiliasi 
  - Bidang Sarana Teknis 
  - Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 
c. Eselon IV  : - Subbagian Pengelolaan Informasi 
  - Subbidang Penyediaan Informasi Publik 
  - Subbidang Informasi dan Publikasi 
  - Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 
  - Subbidang Program dan Kerja Sama 
  - Subbidang Perencanaan 

 
3. Ringkasan Tugas  :  
 Melakukan pengelolaan jaringan/infrastruktur informasi (LAN/WAN) untuk operasi komunikasi antar 

komputer dan pengelolaan basis data/database pada satuan organisasi Departemen. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Desain dan infratruktur jaringan; 
c. Data komputer yang sudah terhubung ke jaringan; 
d. Informasi perkembangan teknologi jaringan; 
e. Tata letak perangkat jaringan dan ruang/gedung instalasi; 
f. Desain awal struktur database; 
g. Data yang akan dimutakhirkan (updating); 
h. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Komputer Server; 
c. Sistem manajemen database; 
d. Perangkat perbaikan jaringan; 
e. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menginventarisir jaringan LAN/WAN dan administrasi pemakaian nomor komputer (Internet protocol); 
d. Menelusuri kerusakan jaringan dan melakukan perbaikan jaringan, serta mengatur lalulintas jaringan 

informasi; 
e. Menyusun bahan rencana pengembangan jaringan;  
f. Merancang struktur basis data/database dan mengendalikan pemutakhiran (updating) data, serta 

mengambil data sesuai keperluan (query); 
g. Melakukan pemantauan, pengendalian akses user ke jaringan LAN/WAN dan database; 
h. Memonitor dan mengoptimalisasi performa dan keamanan (security) database, serta merencanakan 

backup dan recovery database; 
i. Membuat buku petunjuk penggunaan (user manual book) jaringan dan database; 



 

 

10 

j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Rancangan rencana pengembangan jaringan/infrastruktur informasi; 
b. Kelancaran operasi Local Area Network/Wide Area Network); 
c. Nomor identitas komputer (Internet protocol); 
d. Analisis pengembangan struktur database; 
e. Kelancaran operasi permintaan data (Query) dan pemutakhiran data (updating); 
f. Buku petunjuk penggunaan (user manual book) jaringan dan database. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada.  
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal S1 Teknik Informatika, Ilmu Komputer, atau Teknik Komputer. 
b. Pelatihan : Teknologi Jaringan dan teknologi sistem operasi berbasis jaringan, 

Database Oracle/MS SQL Server/My Sql, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Perangkat keras dan lunak (hardware-software) komputer. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, N, S, Q. 
g. Temperamen : F, I, T. 
h. Minat : 1b, 2b, 3b, 4b. 
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1. Nama Jabatan : Penyusun Program Kerja 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : Bagian Rencana dan Laporan 
c. Eselon IV : - Subbagian Penyiapan Rencana Kerja 
   - Subbagian Penyiapan Rencana 
   - Subbagian Penyusunan Rencana dan Program 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan perumusan rencana kerja dan anggaran untuk penyusunan kebijakan dan program Unit 
Utama. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Departemen; 
c. Data penyerapan APBN tahun berjalan; 
d. Data usulan kegiatan dan anggaran satuan kerja Departemen; 
e. Data RPJP/M/T dan Renstra Departemen; 
f. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
g. Usulan rencana kerja pada satuan kerja Departemen; 
h. RAPBN tahun berikutnya; 
i. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan rumusan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (RK-KL), serta rumusan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang/Menengah/Tahunan Unit Utama; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Unit Utama; 
e. Menelaah tugas dan fungsi satuan organisasi Departemen untuk evaluasi rencana kegiatan pada 

satuan kerja Unit Utama; 
f. Menyiapkan rumusan masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dampak 

(impact) atas seluruh usulan rencana kegiatan pada satuan kerja Unit Utama; 
g. Meneliti kelengkapan dokumen setiap usulan rencana kegiatan pada satuan kerja Unit Utama; 
h. Menelaah kesesuaian usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dengan 

RPJP/M/T dan Renstra Unit Utama; 
i. Menyiapkan bahan rumusan anggaran satuan 2, satuan 3, serta rumusan RKA-KL dan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang berbasis tugas, fungsi dan kinerja satuan organisasi Unit Utama; 
j. Mengikuti pembahasan perencanaan anggaran pada satuan kerja Unit Utama dan pembahasan DIPA 

untuk pengujian alokasi anggaran setiap kegiatan; 
k. Memantau dan menganalisis pelaksanaan kegiatan RK-KL, RKA-KL dan Renstra Unit Utama; 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan Renstra, RK-KL dan RKA-KL untuk Unit Utama; 
b. Bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) untuk Unit Utama; 
c. Bahan rumusan DIPA satuan kerja pada Unit Utama; 
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d. Hasil analisis pelaksanaan RK-KL, RKA-KL dan Renstra Unit Utama. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Ekonomi Studi Pembangunan, atau Teknik 
bidang ESDM. 

b. Pelatihan : Perencanaan Pembangunan Nasional/Manajemen Proyek, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Moneter, Fiskal dan Tahap kegiatan usaha ESDM. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Laporan dan Kinerja  
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan  
b. Eselon III  : Bagian Rencana dan Laporan 
c. Eselon IV : - Subbagian Laporan  

- Subbagian Penyiapan Laporan 
- Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan akuntabilitas kinerja Unit Utama. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Renstra Departemen, Unit Utama dan Unit; 
c. Pedoman tentang Penyusunan LAKIP; 
d. Bahan masukan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan atau LAKIP dari Unit; 
e. Data kegiatan DIPA pada satuan kerja dan unit Departemen; 
f. Data pelaksanaan kegiatan Unit Utama dan Unit; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan sidang dan rapat kerja atau laporan pimpinan/laporan kerja rutin/laporan berkala 

Unit Utama; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan LAKIP dan RKT Unit Utama/Unit sesuai tugas, fungsi dan rencana 

strategis; 
e. Menelaah ketepatan pengisian input, output, outcome, benefit, impact dalam formulir LAKIP, RKT, 

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS); 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan sidang dan rapat kerja atau laporan pimpinan/laporan kerja rutin/laporan berkala Unit Utama; 
b. Bahan rumusan LAKIP dan RKT Unit Utama. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Ekonomi Studi Pembangunan, Teknik 
bidang ESDM, atau Administrasi Niaga. 

b. Pelatihan : Bimbingan teknis LAKIP, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen perencanaan anggaran, Good Public Governance. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Laporan Pelaksanaan Anggaran 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Keuangan 
  - Sekretariat Ditjen/Badan  
b. Eselon III  : - Bagian Perbendaharaan 
  - Bagian Keuangan 
c. Eselon IV : - Subbagian Perbendaharaan Kantor Pusat dan Energi 
  - Subbagian Perbendaharaan Geologi dan Badan 
  - Subbagian Perbendaharaan 
   

3. Ringkasan Tugas : 
Menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan/penyerapan realisasi, serta penyiapan laporan 
pertanggungjawaban keuangan APBN pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data pelaksanaan/realisasi APBN pada satuan organisasi Departemen; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan koordinasi dan kompilasi pelaporan pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja; 
d. Menganalisa laporan pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan mata anggaran 

pengeluaran/fungsi/sub fungsi/kegiatan; 
e. Melakukan perekaman data dan pemutakhiran data pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja; 
f. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja secara periodik; 
g. Melaksanakan pencocokan data penyerapan anggaran belanja dan realisasi penerimaan negara pada 

satuan organisasi Departemen; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Laporan pelaksanaan anggaran pada satuan organisasi Departemen. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi. 
b. Pelatihan : Bimbingan Teknis Keuangan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistem pertanggungjawaban keuangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1b, 3a. 



 

 

15 

1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Barang Milik Negara 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II   : - Biro Keuangan 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
    - Pusat pada Badan 
b. Eselon III   : - Bagian Kekayaan Negara 
   - Bagian Keuangan 
   - Bagian Umum dan Keuangan 
    - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV   : - Subbagian Penyiapan Kekayaan Minyak dan Gas Bumi  
   - Subbagian Penyiapan Kekayaan Geologi dan Sumber Daya Mineral 
   - Subbagian Penyiapan Kekayaan Penunjang dan Ketenagalistrikan 
   - Subbagian Kekayaan Negara 
   - Subbagian Rumah Tangga 
    - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Catatan, data dan dokumen kekayaan negara; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan inventarisasi BMN untuk pendataan kekayaan negara; 
d. Menyiapkan Laporan Mutasi Barang Semesteran/Tahunan dan Laporan Tahunan terhadap BMN; 
e. Memantau dan melaporkan dokumentasi BMN; 
f. Melakukan pencatatan BMN untuk administrasi Buku Induk Barang Inventaris (BIBI); 
g. Menyiapkan bahan laporan inventarisasi BMN secara berkala; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Bahan Laporan Mutasi Barang Semesteran/Tahunan dan Laporan Tahunan terhadap BMN; 
b. Bahan BIBI; 
c. Laporan Inventarisasi BMN. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Perbendaharaan, penerapan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi, dan lain-

lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen aset. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : Q, N. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat :  1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengolah Sistem Akuntansi  
 
2. Kedudukan 

a. Eselon II  : - Biro Keuangan 
  - Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Akuntansi 
  - Bagian Keuangan 
c. Eselon IV : - Subbagian Penyiapan Realisasi Anggaran 
  - Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 
  - Subbagian Akuntansi  

  
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pengumpulan, penelaahan dan perekaman data untuk implementasi sistem akuntansi instansi 
pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) satuan kerja Departemen; 
c. Data SPM dan SP2D satuan kerja Departemen; 
d. Data bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan Departemen; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan dokumen sumber penerimaan, pengeluaran dan bahan pembuatan neraca; 
d. Mengolah data anggaran dan realisasi anggaran penerimaan maupun pengeluaran anggaran; 
e. Melakukan pemasukan data laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran ke dalam 

aplikasi komputer; 
f. Menyiapkan laporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Akuntansi Barang Milik 

Negara (SABMN) dan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai bidang kegiatan; 
g. Mencetak dan meneliti keakuratan konsep laporan SAI, SAAT dan SAP sesuai bidang kegiatan; 
h. Menyimpan dokumen SSBP/SPM/SP2D, rekapitulasi pendapatan dan belanja, dan data neraca; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Laporan Akuntansi Instansi dan Departemen; 
b. Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 

11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi. 
b. Pelatihan : Sistem Akuntansi Pemerintah, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Standardisasi akuntansi dan perbendaharaan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
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g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1a,3a.  



 

 

19 

1. Nama Jabatan  : Penyusun Peraturan Perundang-undangan  
 
2. Kedudukan   :   

a. Eselon II : - Biro Hukum dan Humas 
  - Sekretariat Ditjen 
b. Eselon III : - Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan  
  - Bagian Hukum dan Perundang-undangan  
c. Eselon IV : - Subbagian Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi 
  - Subbagian Perundang-undangan Ketenagalistrikan 

- Subbagian Perundang-undangan Geologi dan Sumber Daya Mineral 
- Subbagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan telaahan naskah akademik peraturan perundang-undangan, serta menyiapkan rumusan 
peraturan perundang-undangan bidang ESDM. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Buku literatur bidang hukum; 
c. Usulan rencana peraturan perundang-undangan ; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan perumusan peraturan perundang-undangan; 
d. Menyiapkan bahan harmonisasi dan konsultasi publik; 
e. Mengumpulkan bahan tanggapan dan merumuskan penyempurnaan rancangan peraturan 

perundang-undangan; 
f. Menyusun finalisasi rancangan peraturan perundang-undangan; 
g. Memberikan telaahan yuridis terhadap penetapan (beschiking); 
h. Memantau perkembangan proses penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; 
i. Mengevaluasi program legislasi nasional dan program regulasi; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rancangan peraturan perundang-undangan; 
b. Naskah akademik bidang hukum. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ilmu Hukum. 
b. Pelatihan : Legal Drafting, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Peraturan perundang-undangan bidang ESDM. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
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g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 3b, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum 
 
2. Kedudukan   : 

a. Eselon II  : - Biro Hukum dan Humas 
  - Sekretariat Ditjen  
b. Eselon III  : - Bagian Bantuan Hukum 
  - Bagian Hukum dan Perundang-undangan 
c. Eselon IV : - Subbagian Bantuan Hukum Minyak dan Gas Bumi 

- Subbagian Bantuan Hukum Ketenagalistrikan 
  - Subbagian Bantuan Hukum Geologi dan Sumber Daya Mineral 
  - Subbagian Pertimbangan Hukum 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Memberikan pertimbangan/nasehat hukum dan pendampingan hukum atas permasalahan hukum pada 
satuan organisasi Departemen. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Permasalahan/tuntutan hukum; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menelaah permasalahan/gugatan hukum; 
d. Meneliti kebenaran permintaan bantuan hukum dan mengumpulkan bukti untuk bahan pendampingan 

hukum;  
e. Memberikan bahan layanan konsultasi/nasehat hukum atas permasalahan hukum;  
f. Menyiapkan bahan jawaban yuridis atas permasalahan hukum; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Pendapat Hukum (Legal Opinion). 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ilmu Hukum. 
b. Pelatihan : Kemahiran litigasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Peraturan perundang-undangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya,  

  sedangkan CPNS tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Sehat/Normal, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 2a, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Pelaksana Kehumasan 
  
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Hukum dan Perundang-undangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Informasi Hukum 
  - Subbagian Hukum 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan penjelasan, informasi hukum, dan publikasi atas kegiatan dan kebijakan, serta 
pengelolaan perpustakaan pada satuan organisasi Departemen. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Buku literatur akademis; 
c. Keterangan pimpinan dan bahan pidato pimpinan; 
d. Agenda dan catatan pelaksanaan acara; 
e. Berita media/rekaman/foto; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Lemari/ruang perpustakaan. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis berita dan status situasi opini publik atas kebijakan Departemen, serta telaahan 

umpan balik hasil penyebarluasan informasi; 
d. Mengikuti perkembangan kebijakan pimpinan dan memantau aktivitas pimpinan; 
e. Menyiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan peliputan dan 

pameran; 
f. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 
g. Menyiapkan bahan peliputan berupa kaset, poster, foto, audio visual dan lain-lain; 
h. Menyusun bahan siaran pers berdasarkan data dan informasi dari satuan organisasi Departemen 

maupun instansi lain dan masyarakat; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Publikasi kebijakan dan kegiatan Departemen; 
b. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 
c. Abstrak peraturan perundang-undangan. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Komunikasi. 
b. Pelatihan : Public relation, dan lain-lain.  
c. Pengetahuan Kerja : Kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya,  

  sedangkan CPNS tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik : Sehat/Normal, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 2a, 3b, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Sekretaris Menteri/Eselon I 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Tata Usaha 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 

  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 

c. Eselon IV : - Subbagian Tata Usaha Menteri 
  - Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Tata Usaha 
  - Subbagian Tata Usaha dan Keuangan 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan dukungan administrasi Menteri/Eselon I yang meliputi kesekretariatan, ketatausahaan, 
layanan komunikasi, serta menyiapkan acara dan jadwal pimpinan guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas Menteri/Eselon I. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan Tata Persuratan Dinas; 
c. Kamus bahasa; 
d. Daftar alamat/telepon/faksimili/e-mail pejabat dan instansi pemerintah/BUMN; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat bahan lain yang ditujukan kepada 

Menteri/Eselon I; 
d. Menyusun acara kegiatan Menteri/Eselon I sesuai dengan rencana kegiatan dan petunjuknya dalam 

buku agenda dan papan kegiatan sebagai informasi dan jadwal kegiatan; 
e. Membuat notulen atau risalah rapat tertentu pada acara Menteri/Eselon I; 
f. Meneliti konsep surat Menteri/Eselon I dari segi tata persuratan dinas; 
g. Menyiapkan agenda acara atau jadwal Menteri/Eselon I, serta mengingatkan Menteri/Eselon I tentang 

jadwal kegiatan;  
h. Menghubungi dan mengkonfirmasikan kepada Unit Utama dan instansi terkait tentang acara dan 

keprotokolan Menteri/Eselon I; 
i. Menerima tamu dan penjadwalan pertemuan dengan Menteri/Eselon I; 
j. Melaksanakan dokumentasi sesuai kebutuhan Menteri/Eselon I; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Jadwal acara Menteri/Eselon I; 
b. Dokumen persuratan Menteri/Eselon I; 
c. Catatan/notulen rapat tertentu; 
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d. Informasi kenegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII Sekretaris atau bidang ilmu sosial lainnya. 
b. Pelatihan : Sekretaris, komputer, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Administrasi kantor, Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan, Microsoft 

Office. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : P, Q, F. 
g. Temperamen : P, R, M. 
h. Minat : 1a, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Protokol 
 

2. Kedudukan : 
a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Protokol Pimpinan Departemen 
  - Subbagian Protokol Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Tata Usaha 
  - Subbagian Rumah Tangga 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan kegiatan keprotokolan Menteri dan pimpinan satuan organisasi Unit Utama, guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Jadwal pimpinan satuan organisasi; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Kendaraan operasional protokol; 
b. Komputer; 
c. Meja dan kursi; 
d. Handy Talky. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menyiapkan bahan potret/rencana kegiatan perjalanan pimpinan satuan organisasi; 
d. Menyiapkan rencana akomodasi pimpinan satuan organisasi serta rencana keprotokolan; 
e. Mengkoordinasikan acara dan kegiatan pimpinan satuan organisasi dengan unit dan instansi terkait 

termasuk dengan keprotokolan Presiden, Wakil Presiden dan DPR;  
f. Membawakan acara pada kegiatan upacara dan pertemuan resmi lain yang dihadiri oleh menteri, 

Pimpinan Unit Utama, dan Pimpinan Unit berdasarkan susunan acara kegiatan yang telah ditentukan; 
g. Mengurus kedatangan dan keberangkatan pimpinan Departemen; 
h. Mengatur penjemputan dan pengantaran tamu, serta acara kegiatan tamu Menteri, Pimpinan  Unit 

Utama, dan Pimpinan Unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadwal acara yang telah 
disusun sebagai penyambutan dan pelayanan tamu pimpinan; 

i. Melaksanakaan arahan dan petunjuk kedinasan dari  atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 

 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rencana jalur, akomodasi, transportasi kegiatan pimpinan satuan organisasi; 
b. Kelancaran susunan kegiatan; 
c. Kelancaran pelaksanaan keprotokolan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal DIII Komunikasi, Publisistik, Kehumasan, atau Sekretaris. 
b. Pelatihan : Keprotokolan, Kehumasan dan Sekretaris, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Keprotokolan, Tata pelayanan tamu pimpinan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyiap Sarana dan Prasarana Kerja 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum  
  - Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Perlengkapan 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Urusan Dalam Departemen  
  - Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal  
  - Subbagian Rencana Kebutuhan 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Perlengkapan 

   
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan ruangan rapat, berupa sarana dan prasarana kerja serta mengatur tata ruang dan acara rapat 
agar penyelenggaraan rapat berjalan lancar. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Jadwal rapat; 
c. Daftar barang inventaris; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Handy Talky. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana serta peralatan dan pelengkapan rapat dengan 

unit lain untuk kelancaran pelaksanaan acara rapat, upacara, coffee morning, pelantikan pejabat, 
pameran, seminar, serta perayaan hari besar agama dan kegiatan Porseni; 

d. Menyiapkan formulir permintaan ruang rapat untuk melayani keperluan permintaan ruangan, sarana 
dan prasarana kerja dari unit yang membutuhkan; 

e. Memeriksa dan menyampaikan permintaan ruang rapat yang diajukan oleh unit kepada atasan untuk 
mendapatkan persetujuan dan arahan; 

f. Memantau penyiapan ruang rapat yang telah disetujui; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Operasional penggunaan sarana dan prasarana kerja untuk kegiatan kantor; 
b. Daftar usia pakai/kegunaan/utilitas sarana dan prasarana kerja kantor. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII Teknik Mesin, Listrik, atau Bangunan. 
b. Pelatihan : Teknis pemasangan alat perlengkapan rapat, dan lain-lain. 
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c. Pengetahuan Kerja : Tata perlengkapan, peralatan dan ruangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengawas Keamanan dan Kebersihan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan  
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Perlengkapan 
  - Subbagian Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengawasi dan melaporkan pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor yang dilakukan oleh petugas 
Satuan Pengamanan (Satpam) dan cleaning services. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan ketertiban dan keamanan; 
c. Gambar situasi gedung dan halaman kantor; 
d. Jumlah petugas, penempatan, serta status rekanan Satpam dan cleaning services; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Meja dan kursi; 
b. Close Circuit Television (CCTV); 
c. Alat bantu keamanan; 
d. Handy Talky/alat bantu komunikasi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian setempat;  
d. Menyusun jadwal kerja petugas Satpam; 
e. Memonitor pelaksanaan jadwal kerja dan kesiapsiagaan kegiatan Satpam dan cleaning services; 
f. Mengontrol buku laporan pelaksanaan tugas Satpam dan cleaning services, serta mencatat dan 

memberi arahan atas kejadian yang belum mendapat penyelesaian;  
g. Menyiapkan rencana kebutuhan alat keamanan dan kebersihan kantor; 
h. Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan, permasalahan keamanan dan kebersihan yang dihadapi 

kepada atasan; 
i. Memeriksa kebersihan ruangan dan halaman kantor, serta taman-taman secara rutin di lingkungan 

kantor; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di luar dan di dalam ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Ketertiban dan keamanan kantor; 
b. Kebersihan ruangan dan halaman kantor, serta taman-taman; 
c. Keamanan dan kebersihan barang inventaris di kantor; 
d. Keselamatan kerja pegawai di kantor; 
e. Bahan rencana kebutuhan alat keamanan dan kebersihan kantor. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII semua jurusan. 
b. Pelatihan : Kamtibmas, Beladiri, Pertamanan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Teknik pengamanan dan kebersihan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pendistribusi Barang Inventaris 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen 
b. Eselon III  : - Bagian Perlengkapan 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
c. Eselon IV : - Subbagian Distribusi dan Inventarisasi 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menguji dan mencatat barang inventaris yang diterima, serta mendistribusikan penggunaan barang 
inventaris pada satuan organisasi Departemen.  
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Barang inventaris kantor; 
c. Laporan mutasi barang; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menerima dan mencek barang yang dilaporkan oleh satuan kerja/Panitia Pengadaan  menurut 

kualifikasi dan spesifikasi barang; 
d. Membukukan penerimaan dalam buku register sesuai dengan jenis, jumlah dan kualitas barang 

inventaris kantor; 
e. Menyiapkan daftar persediaan barang inventaris menurut merek, pembuatan, tahun pembelian, jenis 

anggaran, nomor kode barang dan keadaan barang, serta data status penggunaan dan kondisi 
barang inventaris kantor; 

f. Mengawasi pencatatan/penomoran kode lokasi dan barang inventaris yang dilakukan pengurus 
barang inventaris satuan kerja, serta merevisi daftar persediaan barang inventaris kantor; 

g. Menyiapkan naskah serah terima barang inventaris kantor pada satuan kerja; 
h. Menyiapkan surat pinjam pakai barang inventaris kantor, serta menyiapkan dokumen 

penyerahan/pendistribusian barang inventaris kantor; 
i. Menyiapkan Daftar Inventaris Ruangan (DIR); 
j. Mengelola barang habis pakai (ATK, atau barang yang digunakan dalam satu tahun) untuk disimpan 

dalam gudang barang habis pakai sesuai jenis, jumlah dan tempat, serta mencatat jenis dan jumlah 
barang dalam kartu barang; 

k. Mengawasi pengeluaran dan keadaan stock barang habis pakai dari gudang berdasarkan daftar 
permintaan yang telah disetujui; 

l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja :  

a. Surat pinjam pakai; 
b. Laporan persediaan dan penggunaan barang inventaris kantor; 
c. Daftar barang invetaris serta penempatannya; 
d. Daftar persediaan barang; 
e. Daftar Inventaris Ruangan (DIR); 
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f. Naskah serah terima; 
g. Kartu barang. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, atau Administrasi Niaga. 
b. Pelatihan : Administrasi Perlengkapan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Pengelolaan persediaan barang inventaris. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengawas Pemeliharaan Barang Inventaris 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II   : - Biro Umum 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
   - Pusat pada Badan    
b. Eselon III   : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
   - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
   - Bagian Umum dan Kepegawaian 
   - Bagian Umum dan Keuangan  
   - Bagian Umum 
   - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV   : - Subbagian Urusan Dalam Departemen 
   - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
   - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Rumah Tangga 
   - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Kepegawaian dan Umum 
   - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Memantau dan menelaah kondisi barang inventaris, serta mengawasi pekerjaan pemeliharaan dan 
perbaikan barang inventaris. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Daftar barang inventaris; 
c. Petunjuk manual pemeliharaan barang inventaris; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Alat bantu deteksi fungsi elektro/mesin mekanik dan bangunan. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Memantau keadaan operasi instalasi listrik, AC, meja kursi, telepon, mesin genset, lift, kendaraan 

dinas, perlengkapan sound system, audio visual, komputer, bangunan, instalasi air dan barang 
inventaris operasional kerja lainnya; 

d. Menganalisis kerusakan barang inventaris berdasarkan laporan atau permintaan, serta membuat 
laporan kebutuhan perawatan barang inventaris operasional kerja; 

e. Mengawasi dan memantau pekerjaan perbaikan barang inventaris yang dilakukan petugas atau pihak 
ketiga/rekanan untuk mengetahui perkembangan pekerjaan perbaikan; 

f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Daftar kebutuhan perawatan/pemeliharaan barang inventaris; 
b. Operasional barang inventaris kantor. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal DIII Teknik Mesin, Listrik, atau Bangunan. 
b. Pelatihan : Teknik Mesin, Elektro Mekanik, Bangunan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistim perawatan mesin, elektro mekanik dan bangunan.    
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, P. 
g. Temperamen : P, R, J. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Kepegawaian  
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
  - Pusat pada Badan 
  - PTK Akamigas (Tidak ada penyetaraan eselonisasi di PTK Akamigas) 
b. Eselon III  : - Bagian Data dan Informasi Pegawai 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Hukum dan Kepegawaian 
  - Bagian Kepegawaian 
  - Bagian Tata Usaha  
c. Eselon IV  : - Subbagian Tata Naskah dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Kepegawaian  
  - Subbagian Administrasi Kepegawaian 
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian 
  - Subbagian Mutasi Kepegawaian 

  - Subbagian Kepegawaian dan Umum  
  - Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 
 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melaksanakan dukungan administrasi urusan pembinaan kepegawaian pada satuan organisasi 
Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menganalisis data dan informasi pegawai, serta memeriksa keabsahan dokumen pegawai; 
d. Menyusun bahan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai, atau bahan penyusunan rencana 

kerja kepegawaian yang meliputi rencana kenaikan pangkat, pensiun, kenaikan gaji berkala, ujian 
dinas dan penyesuaian ijazah/pendidikan pegawai; 

e. Menyiapkan bahan urusan penempatan pegawai, pengangkatan, kepangkatan, diperbantukan, 
dipekerjakan, penarikan kembali, tugas/izin belajar (dalam dan luar negeri), pemberhentian, disiplin, 
penilaian kinerja pegawai, penilaian angka kredit, kesejahteraan/penghargaan dan penyelenggaraan 
Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan); 

f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Rencana pengembangan pegawai; 
b. Rencana kerja kepegawaian; 
c. Bahan mutasi pegawai; 
d. Kelengkapan data Sistem Informasi Kepegawaian. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Ilmu Hukum, atau Sospol. 
b. Pelatihan : Bimbingan teknis kepegawaian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Pengembangan Pegawai  
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai  
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Hukum dan Kepegawaian 

      - Bagian Kepegawaian 
c. Eselon IV  : - Subbagian Pengembangan Karir  
  - Subbagian Kepegawaian 

    - Subbagian Pengembangan Pegawai 
 

3. Ringkasan Tugas  :  
Melaksanakan analisis kepegawaian untuk pengembangan pegawai pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Hasil analisis jabatan; 
e. Hasil analisis identifikasi kebutuhan diklat; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan telaahan kondisi dan peta kekuatan kepegawaian; 
d. Meneliti informasi jabatan untuk kepentingan pengembangan pegawai; 
e. Menganalisis kesesuaian kondisi kompetensi personil terhadap standar kompetensi jabatan untuk 

pengembangan pegawai; 
f. Melakukan analisis kebutuhan pengembangan pegawai unit kerja Departemen; 
g. Menyusun prioritas kebutuhan pengembangan pegawai; 
h. Menyiapkan bahan rumusan perencanaan dan pola karier pegawai; 
i. Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen sumber daya manusia; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Data kondisi dan peta kekuatan kepegawaian;  
b. Hasil analisis kebutuhan dan prioritas pengembangan pegawai; 
c. Bahan rumusan perencanaan dan pola karir pegawai. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Hukum, atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Diklat teknis analisis jabatan dan kepegawaian, diklat teknis analisis 

kebutuhan diklat (TNA), bimbingan teknis kepegawaian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan : Penyusun Rencana dan Program Pengembangan Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : Seksi Program Pengembangan Minyak dan Gas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan materi penyusunan rencana dan program untuk pengembangan sektor migas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Statistik perekonomian nasional dan migas; 
c. Data rencana pengembangan usaha migas setiap badan usaha; 
d. Laporan kegiatan dari BP Migas, BPH Migas, KPS, dan badan usaha migas lainnya; 
e. Data dan informasi pengusahaan migas pada Unit di lingkungan Ditjen Migas dan instansi terkait;  
f. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan dan mengolah data pengusahaan migas pada Unit di lingkungan Ditjen Migas dan 

instansi terkait; 
d. Menganalisis perkembangan dunia usaha migas di tingkat internasional dan perkembangan 

perekonomian nasional; 
e. Melakukan analisis dan evaluasi kebijakan pengembangan usaha migas; 
f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program pengembangan di bidang migas; 
g. Menyusun pemetaan tematik kegiatan migas untuk pengembangan program di bidang migas; 
h. Menyiapkan materi penyusunan rencana dan strategi pengembangan di bidang migas; 
i. Menyusun rencana dan program pengembangan di bidang migas dalam jangka panjang, menengah 

dan tahunan berbasis kinerja sektor; 
j. Mengembangkan skema/cetak biru industri kegiatan migas berdasarkan kebijakan legislatif dan 

regulasi di bidang migas; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Peta tematik kegiatan migas nasional; 
b. Bahan rencana dan strategi pengembangan sektor migas, serta program pengembangan migas; 
c. Rancangan skema kegiatan industri migas nasional. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan, Teknik Kimia, Teknik Gas, Teknik 
Petrokimia, Teknik Geologi, dan S2 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan/ 
Ekonomi Energi/Magister Perencanaan Kebijakan Publik. 

b. Pelatihan : Perencanaan Pembangunan Nasional, manajemen perencanaan, dan 
lain-lain. 

c. Pengetahuan Kerja : Teknis kegiatan hulu/hilir migas dan lindungan lingkungan. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, S, dan Q. 
g. Temperamen : D, M. 
h. Minat : 1b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Program Cadangan Strategis Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : Seksi Program Cadangan Strategis Minyak dan Gas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan penyusunan program cadangan strategis menurut kebutuhan, ketersediaan dan infrastrukur 
bidang migas dari stakeholder kegiatan usaha migas 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Statistik perekonomian nasional dan statistik kegiatan migas; 
c. Laporan kegiatan dari BP Migas, BPH Migas, KPS, dan badan usaha migas lainnya; 
d. Data dan informasi pengusahaan migas pada Unit di lingkungan Ditjen Migas dan instansi terkait;  
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data dan menganalisis potensi migas nasional; 
d. Mengumpulkan bahan/data kebutuhan, ketersediaan dan infrastrukur bidang migas dari stakeholder 

kegiatan usaha migas; 
e. Melakukan analisis statistik kebutuhan pengolahan migas dan permintaan bahan bakar nasional; 
f. Mengevaluasi data cadangan yang dilaporkan BP Migas, badan usaha migas dan instansi terkait; 
g. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program cadangan strategis; 
h. Menyiapkan materi penyusunan program cadangan strategis migas; 
i. Melakukan evaluasi pelaksanaan program cadangan strategis migas; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Analisis statistik, potensi migas dan infrastrukur bidang migas, serta evaluasi data cadangan migas; 
b. Bahan penyusunan program cadangan strategis. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Geologi , Teknik Perminyakan, Teknik Gas, 
Teknik Kimia, dan S2 Ekonomi Energi/Magister Perencanaan Kebijakan 
Publik. 

b. Pelatihan : Diklat teknis migas, manajemen perminyakan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Teknik reservoir, Perencanaan Pembangunan Nasional, kebijakan 

konservasi/lindungan lingkungan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, S, dan Q. 
g. Temperamen : D, M. 
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h. Minat : 1b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Pengembangan Investasi Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Pengembangan Investasi Minyak Bumi 
   - Seksi Pengembangan Investasi Gas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis data potensi pengembangan investasi bidang migas, serta mengidentifikasi 
permasalahan iklim usaha dan terms of condition KKS.    

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen kontrak kerja sama; 
c. Standar wajib dan keselamatan operasi di bidang migas; 
d. Statistik perekonomian nasional dan statistik kegiatan migas; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan bahan data yang berkaitan dengan potensi pengembangan investasi dan rencana 

induk pengembangan KKS; 
d. Mengadakan identifikasi permasalahan iklim usaha bidang migas; 
e. Melakukan analisis terhadap terms of condition KKS; 
f. Melaksanakan kajian terms of condition investasi migas terhadap beberapa negara pesaing; 
g. Menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan untuk pengembangan investasi migas dan 

penyusunan rencana induk pengembangan KKS; 
h. Menyiapkan materi penyusunan terms of condition investasi dan rencana induk pengembangan KKS 

yang baru; 
i. Mengevaluasi pelaksanaan atas rencana induk program pengembangan KKS; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil kajian perbandingan terms of condition investasi migas terhadap beberapa negara pesaing; 
b. Bahan penyusunan rumusan terms of condition investasi; 
c. Bahan penyusunan rumusan rencana induk pengembangan KKS. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S2 Ekonomi Energi/Magister Perencanaan Kebijakan Publik, 
S1 Jurusan Teknik Perminyakan, Teknik Kimia, dan Teknik Industri. 

b. Pelatihan : Pelatihan manajemen industri, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kebijakan penanaman modal, kelayakan investasi, commercial law. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
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f. Bakat : G, V, N, dan Q. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 3a, 2a. 
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1. Nama Jabatan : Penyusun Statistik  
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 
  - Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan 
  - Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
b. Eselon III  : - Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi 
  - Subdirektorat Informasi dan Bimbingan Teknis 
  - Subdirektorat Perencanaan Wilayah Kerja dan Informasi Mineral, 

Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Pengembangan Investasi Minyak Bumi 
   - Seksi Pengembangan Investasi Gas Bumi 
   - Seksi Informasi Program Tenaga Listrik 
   - Seksi Informasi Mineral, Batubara, Pabum dan Air Tanah 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan untuk penyusunan statistik sektor ESDM.  
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Statistik perekonomian nasional; 
c. Data kegiatan sektor ESDM; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan rumusan format dan petunjuk pengisian data kegiatan menurut klasifikasi wilayah, 

komoditi, lapangan usaha dan teknis statistik lainnya; 
d. Mengumpulkan data kegiatan dan atau menyiapkan penyelenggaraan survei perolehan data kegiatan 

sesuai kebutuhan; 
e. Menyusun buku statistik, dan mengadakan pemutakhiran data kegiatan; 
f. Mengadakan analisis statistik terhadap perkembangan data kegiatan; 
g. Menerapkan dan mengembangkan sistem aplikasi statistik untuk pengolahan data kegiatan; 
h. Melayani kebutuhan data statistik kepada publik dan instansi lainnya; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rumusan format dan petunjuk pengisian data; 
b. Buku statistik sektor ESDM; 
c. Hasil analisis statistik terhadap perkembangan data kegiatan; 
d. Layanan data statistik sektor ESDM. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Statistik atau Teknik Informatika. 
b. Pelatihan : Teknik survei data, analisis statistik, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Aktifitas ekonomi sektor ESDM. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, N, Q. 
g. Temperamen : J, M, R. 
h. Minat : 1b, 2b. 
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1. Nama Jabatan : Analis PNBP 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Keuangan  
  - Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 
  - Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
b. Eselon III  : - Bagian Pendapatan dan Belanja  
  - Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi 
  - Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV : - Subbag Anggaran Pendapatan  
  - Seksi Perencanaan Penerimaan Minyak dan Gas Bumi 
  - Seksi Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi 
  - Seksi Penerimaan Negara Mineral dan Panas Bumi 
  - Seksi Penerimaan Negara Batubara 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis perhitungan tarif dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta 
perhitungan bagi hasil. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan-perundang-undangan; 
b. Data PNBP dan bukti setor setiap badan usaha; 
c. Nota keuangan dan APBN; 
d. Data produksi/lifting setiap badan usaha; 
e. Data lokasi, tahap kegiatan dan luas wilayah; 
f. Data bagi hasil, biaya operasi, pajak, retribusi, iuran, pungutan, tarif, harga, dan penjualan/royalti yang 

terdahulu; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi pengumpulan data, tarif, target dan perhitungan bagi hasil PNBP; 
d. Meneliti keabsahan data produksi, lifting, biaya operasi, pajak, retribusi, harga, dan data lainnya yang 

terkait dengan PNBP; 
e. Memantau ketepatan waktu pembayaran PNBP dan menghitung denda atas keterlambatan 

pembayaran; 
f. Melakukan kajian dan perumusan tarif PNBP; 
g. Menyiapkan rumusan penentuan tarif PNBP yang berlaku pada DESDM; 
h. Menyiapkan bahan perhitungan dan penentuan target PNBP; 
i. Menghitung produksi dan lifting serta biaya operasi, pajak, retribusi, harga, dan penerimaan PNBP per 

daerah penghasil; 
j. Menganalisis perhitungan bagi hasil Pemerintah dan kontraktor, serta bagi hasil daerah; 
k. Menganalisis rumusan program pemberdayaan masyarakat; 
l. Memonitor perkembangan penetapan tarif, target dan revisi target, serta izin penggunaan PNBP yang 

diproses oleh Departemen Keuangan; 
m. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 
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a. Bahan penentuan tingkat produksi, lifting dan biaya operasi setiap kontraktor; 
b. Bahan penentuan tarif dan target PNBP; 
c. Bahan penentuan besaran pajak dan retribusi, serta program pemberdayaan masyarakat setiap 

kontraktor; 
d. Hasil analisis perhitungan bagi hasil Pemerintah dan kontraktor, serta bagi hasil daerah; 
e. Resume evaluasi data bagi hasil; 
f. Bahan laporan PNBP. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, atau Akuntansi. 
b. Pelatihan : Pelatihan manajemen bidang ESDM, akuntansi, perpajakan, bimbingan 

teknis keuangan ,dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi bidang ESDM, desentralisasi, dana perimbangan pusat 

dan daerah. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, Q. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1b, 2a, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengolah Data PNBP 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II :  - Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 
  - Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
b. Eselon III :  - Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi 
  - Subdirektorat Penerimaan Negara Minerba Pabum 
c. Eselon IV :  - Seksi Perencanaan Penerimaan Minyak dan Gas Bumi  *) 
  - Seksi Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi  *) 
  - Seksi Penerimaan Negara Mineral dan Panas Bumi  *) 
    - Seksi Penerimaan Negara Batubara  *) 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Mengolah data PNBP dan perhitungan bagi hasil, lifting, rencana kerja dan anggaran kontraktor, serta 
tarif dan target APBN PNBP. 

 
4. Bahan Kerja  : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data PNBP dan bukti setor setiap badan usaha; 
c. Nota keuangan dan APBN; 
d. Data produksi/lifting setiap badan usaha; 
e. Data bagi hasil, biaya operasi, pajak, retribusi, iuran, pungutan, tarif, harga, dan penjualan/royalti yang 

terdahulu; 
f. Rencana induk pengelolaan sistem informasi DESDM; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan dan mengolah data, baik yang sebelum, sedang maupun yang akan berjalan; 
d. Melakukan pengolahan data PNBP dan perhitungan bagi hasil; 
e. Menyusun rumusan diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi PNBP;  
f. Menyiapkan pengembangan sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database PNBP; 
g. Memberikan layanan informasi untuk kepentingan koordinasi; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Hasil analisis data per jenis PNBP dan per jenis kelompok pengusahaan; 
b. Diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi PNBP; 
c. Sistem aplikasi informasi PNBP; 
d. Layanan informasi PNBP dan perhitungan bagi hasil. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya  : Tidak ada.  
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Informatika atau Akuntansi. 
b. Pelatihan :  Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, analisis 

statistik, dan lain-lain. 
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c. Pengetahuan Kerja :  Perangkat keras dan lunak (hardware-software) komputer, 
Pengelolaan PNBP dan perhitungan bagi hasil.  

d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  G,V, N, Q. 
g. Temperamen :  M, R. 
h. Minat :  1b, 2a. 
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1. Nama Jabatan : Analis Perhitungan Lifting Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : Seksi Perencanaan Penerimaan Minyak dan Gas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan perhitungan lifting migas berdasarkan data produksi migas, penyimpanan migas serta data 
migas yang telah terjual.    

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Ketentuan tentang APBN; 
c. Data produksi migas, penyimpanan migas, serta data migas yang telah terjual; 
d. Statisitik kegiatan migas; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mencatat, memeriksa dan mengevaluasi data produksi migas yang telah dieksploitasi;  
d. Memeriksa dan mengevaluasi kapasitas penyimpanan minyak dan gas yang telah dieksploitasi; 
e. Mencatat jumlah migas yang telah terjual dari tempat penyimpanan migas; 
f. Menganalisis pengelolaan data perhitungan lifting Migas berdasarkan data produksi migas, kapasitas 

penyimpanan migas dan jumlah migas yang terjual; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis dan evaluasi atas produksi migas yang telah dieksploitasi; 
b. Perhitungan lifting migas setiap badan usaha eksploitasi migas. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi, atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Pelatihan manajemen perminyakan, akuntansi, dan perpajakan, dan lain-

lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Teknik reservoir, kegiatan operasi perminyakan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, dan Q. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 3a, 2a. 
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1. Nama Jabatan : Analis Rencana Kerja dan Anggaran Kontraktor 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : Seksi Perencanaan Penerimaan Minyak dan Gas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menganalisis dan mengevaluasi pengelolaan data rencana kerja dan anggaran kontraktor dengan 
menghitung biaya operasi dan investasi perusahaan yang telah dikeluarkan dalam pengusahaan migas. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Usulan rencana kerja dan anggaran KKS yang diajukan BP Migas; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengolah data rencana kerja dan anggaran KKS;  
d. Menganalisis data rencana kerja dan anggaran KKS bidang migas atas biaya operasi dan investasi 

perusahaan KKS dalam pengusahaan migas;  
e. Menganalisis kelayakan finansial rencana kerja dan anggaran KKS; 
f. Menyiapkan dan menyusun rekomendasi bentuk rencana kerja dan anggaran KKS; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data rencana kerja dan anggaran KKS; 
b. Perhitungan biaya operasi dan investasi perusahaan KKS dalam pengusahaan migas; 
c. Bahan rekomendasi rencana kerja dan anggaran KKS. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Teknik Perminyakan, atau Teknik Kimia. 
b. Pelatihan : Manajemen, commercial law, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Teknik reservoir, kegiatan operasi perminyakan, kebijakan penanaman 

modal, kelayakan investasi. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, dan Q. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 3a, 2a. 
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1. Nama Jabatan : Analis Pemanfaatan Barang Produksi Dalam Negeri 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri 
c. Eselon IV : Seksi Pengelolaan Barang Operasi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menganalisis pemanfaatan barang untuk peningkatan penggunaan produksi dalam negeri pada industri 
migas. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menganalisis data rencana impor barang operasi, penggunaan barang operasi dalam negeri dan 

impor, serta surplus barang operasi perminyakan; 
d. Menyiapkan bahan daftar inventarisasi barang/jasa produk dalam negeri bidang migas; 
e. Menganalisis pemanfaatan barang produksi dalam negeri, a.l. dengan penilaian Capaian Tingkat 

Kandungan Produksi Dalam Negeri (TKDN) dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) atas rencana 
impor barang operasi, penggunaan barang operasi, serta surplus barang operasi perminyakan; 

f. Melakukan kajian dan perancangan sistem pengaturan dan pengawasan program pemberdayaan 
potensi dalam negeri yang dapat mendukung pemanfaatan barang produksi dalam negeri; 

g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produk Dalam Negeri bidang migas; 
b. Hasil analisis usulan barang dan peralatan impor/rencana impor barang operasi kegiatan hulu/hilir 

migas; 
c. Bahan penilaian Capaian Tingkat Kandungan Produksi Dalam Negeri (TKDN) dan Nilai Bobot Manfaat 

Perusahaan (BMP); 
d. Bahan rancangan pengaturan pemberdayaan produsi dalam negeri. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan, Teknik Kimia atau Teknik Mesin. 
b. Pelatihan : Pelatihan penilaian TKDN dan BMP, manajemen logistik, surveyor dan 

lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi perminyakan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, dan Q. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 3a, 2a. 
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1. Nama Jabatan : Pengolah Data dan Informasi Barang Operasi Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri 
c. Eselon IV : Seksi Pengelolaan Barang Operasi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan dan mengolah data rencana impor, penggunaan barang operasi dan surplus barang 
operasi di bidang migas. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan dan mengolah data rencana impor, penggunaan dan surplus barang operasi 

perminyakan; 
d. Mengklasifikasikan data dan menyusun pengembangan struktur informasi; 
e. Menyusun rumusan diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi;  
f. Menyiapkan pengembangan sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database; 
g. Memberikan pelayanan data kepada satuan organisasi yang memerlukan informasi rencana impor, 

penggunaan barang operasi dan surplus barang operasi; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja :  

a. Hasil olahan data rencana impor barang, penggunaan dan surplus barang operasi perminyakan; 
b. Bahan informasi rencana impor, penggunaan dan surplus barang operasi perminyakan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Informatika/Ilmu Komputer, Statistik. 
b. Pelatihan : Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, analisis statistik, 

dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi perminyakan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, dan Q. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 3a, 2a. 
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1. Nama Jabatan : Analis Ketenagakerjaan Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri 
c. Eselon IV : Seksi Ketenagakerjaan Minyak dan Gas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menganalisis pemanfaatan tenaga kerja migas untuk mendukung program pengembangan tenaga kerja 
nasional. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data kekuatan tenaga kerja nasional; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan dan mengolah data penggunaan tenaga kerja dalam negeri dan tenaga kerja asing; 
d. Melakukan kajian penggunaan tenaga kerja dalam negeri dan asing untuk perumusan program 

peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, 
e. Menyiapkan penyelenggaraan fasilitasi lembaga tripartit; 
f. Menyusun rumusan rencana penggunaan tenaga kerja nasional dan asing dikaitkan berdasarkan 

kemampuan tenaga kerja dalam negeri; 
g. Menyusun rumusan pengaturan dan pengawasan sistem yang mendukung pemberdayaan tenaga 

kerja nasional; 
h. Melakukan evaluasi rencana penggunaan Tenaga Kerja Nasional (TKN) dan Tenaga Kerja Asing 

(TKA); 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data penggunaan tenaga kerja dalam negeri dan tenaga kerja asing; 
b. Rumusan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 
c. Bahan fasilitasi lembaga tripartit; 
d. Rumusan rencana penggunaan tenaga kerja nasional dan asing; 
e. Hasil analisis rekomendasi Rencana  Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK) dan izin mempekerjakan 

TKA; 
f. Bahan rumusan pengaturan dan pengawasan yang mendukung pemberdayaan tenaga kerja nasional. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan atau Teknik Kimia. 
b. Pelatihan : Diklat hubungan industrial, basic human resousces management, dan 

lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kemampuan bahasa Inggris, manajemen ketenagakerjaan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, dan Q. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 3a, 2a. 
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1. Nama Jabatan : Penyiap Kerja Sama Bilateral dan Dalam Negeri 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : Seksi Bilateral dan Dalam Negeri 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan penyiapan bahan kerja sama luar negeri dengan lingkup bilateral dan dalam negeri, 
Pemerintah Daerah dan lembaga sertifikasi/profesi di lingkungan Ditjen Migas dan bidang migas. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data kerja sama terdahulu; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kerja sama; 
d. Mengumpulkan dan mengolah data kerja sama luar negeri; 
e. Mengklasifikasikan program-program kerja sama bilateral dan dalam negeri; 
f. Menyiapkan bahan materi pembahasan untuk pertemuan kerja sama; 
g. Menyiapkan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama; 
h. Menyiapkan kelengkapan usulan dokumen Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Ditjen 

Migas; 
i. Menyusun dokumentasi dan memantau pelaksanaan hasil kerja sama; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data kerja sama luar negeri lingkup bilateral dan lingkup dalam negeri; 
b. Bahan materi pembahasan pada suatu pertemuan kerja sama bilateral dan dalam negeri; 
c. Dokumen usulan PHLN Ditjen Migas; 
d. Laporan pemantauan pelaksanaan kerja sama bilateral dan dalam negeri. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Hubungan Internasional, Hukum Internasional, Teknik 
Perminyakan, Sastra Inggris. 

b. Pelatihan : Diplomasi, bahasa Inggris/asing, legal drafting, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Status hubungan diplomatik antar negara, sistem akreditasi/sertifikasi 

lembaga, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, dan Q. 
g. Temperamen : I, M, R. 
h. Minat : 1a, 1b, 2b dan 4a. 
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1. Nama Jabatan : Penyiap Kerja Sama Multilateral dan Regional 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : Seksi Multilateral dan Regional 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan penyiapan bahan kerja sama luar negeri dengan lingkup multilateral dan regional pada 
Ditjen Migas dan bidang migas. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data kerja sama terdahulu; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kerja sama; 
d. Mengumpulkan dan mengolah data kerja sama luar negeri; 
e. Mengklasifikasikan program-program kerja sama; 
f. Menyiapkan bahan materi pembahasan untuk pertemuan kerja sama; 
g. Menyiapkan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama; 
h. Menyiapkan kelengkapan usulan dokumen Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Ditjen 

Migas; 
i. Menyusun dokumentasi dan memantau pelaksanaan hasil kerja sama; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data kerja sama luar negeri lingkup multilateral dan regional; 
b. Bahan materi pembahasan pada suatu pertemuan kerja sama multilateral dan regional; 
c. Dokumen usulan PHLN Ditjen Migas lingkup multilateral dan regional; 
d. Laporan pemantauan pelaksanaan kerja sama multilateral dan regional. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Hubungan Internasional, Hukum Internasional, Teknik 
Perminyakan, Sastra Inggris. 

b. Pelatihan : Diplomasi, bahasa Inggris/asing, legal drafting, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Administrasi hubungan luar negeri, kemampuan bahasa Inggris, 

pengetahuan dasar informasi teknologi. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, dan Q. 
g. Temperamen : I, M, R. 
h. Minat : 1a, 1b, 2b dan 4a. 
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1. Nama Jabatan : Analis Wilayah Kerja Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Wilayah Kerja 
c. Eselon IV : Seksi Penyiapan Wilayah Kerja 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan penyiapan wilayah kerja untuk penawaran wilayah kerja usaha migas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data permohonan izin survei umum dari BU/BUT; 
c. Data geologi dan geofisika (G & G); 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menginventarisasi data dan laporan perihal izin survei migas untuk wilayah terbuka; 
d. Mempelajari permohonan izin survei migas untuk wilayah terbuka berupa data geologi dan geofisika 

(G & G) untuk inventarisasi, pengklasifikasian dan kelancaran pengolahan data; 
e. Mengevaluasi data G & G dalam rangka penyiapan rekomendasi izin survei umum migas di wilayah 

terbuka; 
f. Mengevaluasi data teknis dan keekonomian untuk menentukan potensi blok migas dalam rangka 

penawaran wilayah kerja; 
g. Mempelajari data   teknis hasil evaluasi survei umum  dalam rangka penyusunan rumusan pedoman 

dan prosedur kerja penyiapan wilayah kerja; 
h. Mempelajari data mengenai izin survei migas untuk wilayah terbuka , geologi dan geofisika (G&G) 

untuk inventarisasi, pengklasifikasian dan kelancaran pengolahan data; 
i. Mengolah data permohonan ijin survei migas wilayah terbuka, untuk bahan masukan dalam 

pertimbangan pemberian ijin dan rekomendasi; 
j. Mengolah data potensi penawaran wilayah kerja dalam rangka  penyiapan penyusunan  pedoman dan 

prosedur kerja penawaran  wilayah kerja; 
k. Mengolah data G & G untuk digunakan sebagai bahan evaluasi potensi wilayah kerja; 
l. Menginventarisasi data dan laporan yang terkait dengan perihal izin survei migas untuk wilayah 

terbuka, data G & G dan pengelolaan wilayah kerja (persiapan penyiapan Wilayah Kerja dan 
persiapan penawaran Wilayah Kerja); 

m. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan hasil evaluasi permohonan izin  survei umum (survei geologi, geofisika dan geokimia); 
b. Bahan rekomendasi izin survei umum; 
c. Bahan hasil evaluasi potensi wilayah kerja migas; 
d. Data potensi wilayah kerja baru migas. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 
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a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Geologi, Teknik Geofisika atau Teknik 
Perminyakan. 

b. Pelatihan : Teknik reservoir, Field Management, Applied Geology and Geophysic 
Modelling, dan lain-lain 

c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi hulu perminyakan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, S, dan Q. 
g. Temperamen : M. 
h. Minat : 2b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Penawaran Wilayah Kerja 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Wilayah Kerja 
c. Eselon IV : Seksi Penawaran Wilayah Kerja 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan kajian dokumen penawaran wilayah kerja usaha migas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen lelang dan penawaran langsung wilayah kerja dari BU/BUT; 
c. Data potensi wilayah kerja baru migas; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mempelajari data teknis atau non teknis mengenai potensi penawaran wilayah kerja dalam rangka 

penyusunan pedoman dan prosedur kerja penawaran wilayah kerja;  
d. Mengolah data potensi penawaran wilayah kerja dalam rangka promosi penawaran wilayah kerja; 
e. Mengolah data potensi penawaran wilayah kerja migas dalam rangka persiapan pelaksanaan 

penawaran wilayah kerja; 
f. Menganalisis strategi pemasaran dari wilayah kerja yang akan ditawarkan; 
g. Mengevaluasi data teknis dan keekonomian untuk menentukan potensi blok migas dalam rangka 

pelaksanaan penawaran wilayah kerja; 
h. Mengevaluasi data potensi penawaran wilayah kerja dalam rangka penyusunan pedoman dan 

prosedur kerja penawaran  wilayah kerja; 
i. Mengevaluasi data potensi penawaran wilayah kerja dalam rangka  penyusunan rekomendasi 

penilaian penawaran  wilayah kerja; 
j. Mengevaluasi data teknis dan keekonomian hasil penilaian wilayah kerja migas dalam rangka 

pelaksanaan pengembangan dan penawaran wilayah kerja; 
k. Mengevaluasi  terms of condition dan menyiapkan rumusan konsep kontrak kerja sama (KKS); 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data teknis dan keekonomian potensi penawaran wilayah kerja; 
b. Bahan rumusan terms of condition dan kontrak kerja sama (KKS); 
c. Strategi pemasaran wilayah kerja baru migas; 
d. Potensi investasi yang dihasilkan dari calon investor. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Geologi, Teknik Geofisika dan Teknik 
Perminyakan. 

b. Pelatihan : Procurement, international bidding, marketing strategic in oil and gas 
business, dan lain-lain. 
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c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi hulu perminyakan, Evaluasi potensi migas. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, S, dan Q. 
g. Temperamen : M. 
h. Minat : 2b. 
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1. Nama Jabatan  :  Penyusun Tagihan PNBP  
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  - Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
  - Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara 
  - Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air 

Tanah 
b. Eselon III :  - Subdirektorat Wilayah Kerja 
  - Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral dan Batubara 
  - Subdirektorat Bimbingan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air 

Tanah 
c. Eselon IV :  - Seksi Penawaran Wilayah Kerja  
  - Seksi Bimbingan Usaha Mineral 
  - Seksi Bimbingan Usaha Batubara 
  - Seksi Bimbingan Usaha Panas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan penagihan PNBP dan verifikasi bukti pembayaran. 
 
4. Bahan kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data produksi dan penjualan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan perhitungan PNBP perusahaan kontraktor; 
d. Menyiapkan bahan penagihan perusahaan kontraktor; 
e. Melakukan verifikasi bukti pembayaran perusahaan kontraktor; 
f. Menyiapkan bukti dan bahan teguran kepada perusahaan kontraktor yang tidak memenuhi 

kewajibannya; 
g. Menyusun rekapitulasi pertanggungjawaban hasil penagihan PNBP; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil perhitungan PNBP perusahaan kontraktor; 
b. Bahan penagihan perusahaan kontraktor; 
c. Hasil verifikasi bukti pembayaran perusahaan kontraktor; 
d. Bukti dan bahan teguran kepada perusahaan kontraktor yang tidak memenuhi kewajibannnya; 
e. Bahan laporan pertanggungjawaban hasil penagihan PNBP. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya :Tidak ada 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Manajemen, atau Akuntansi. 
b. Pelatihan :  Perpajakan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Desentralisasi, dana perimbangan pusat dan daerah. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan 
f. Bakat :  G, V, Q. 
g. Temperamen :  D, M, P. 
h. Minat :  2a. 
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1. Nama Jabatan : Penyiap Perizinan Usaha  Eksplorasi Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan pelayanan usaha dan mengevaluasi kelengkapan persyaratan izin usaha eksplorasi 
migas. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data permohonan izin usaha eksplorasi migas; 
c. Data dan laporan kegiatan eksplorasi dari KPS dan BP Migas; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mempelajari dan mengevaluasi data pengusahaan eksplorasi untuk menunjang kelancaran kegiatan 

pengusahaan eksplorasi migas; 
d. Mengevaluasi permohonan izin survei (multi client) di Wilayah Kerja aktif; 
e. Menyiapkan data permohonan izin survei (multi client) di Wilayah Kerja aktif, izin ekspor, pembukaan 

data, pertukaran dan perolehan  data eksplorasi (data geologi, seismik dan pemboran) sebagai bahan 
evaluasi; 

f. Mengevaluasi permohonan izin usaha eksplorasi migas;  
g. Mengevaluasi rencana survei eksplorasi untuk penentuan daerah prospek migas; 
h. Menaganalisis hasil pengelolaan data eksplorasi guna pelaksanaan pengawasan dan pembinaan; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data permohonan izin survei, izin ekspor dan pembukaan/pertukaran/perolehan data eksplorasi; 
b. Bahan rekomendasi izin usaha eksplorasi migas. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Geologi, Teknik Geofisika, atau Teknik 
Perminyakan. 

b. Pelatihan : Teknis survei 2D/3D, teknik pemboran sumur migas, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kebijakan penanaman modal, kelayakan investasi, operasi hulu 

perminyakan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, S, dan Q. 
g. Temperamen : M. 
h. Minat : 2b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Kegiatan Eksplorasi Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : Seksi Pemantauan Usaha Eksplorasi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan data dan menginventarisir permasalahan pelaksanaan kegiatan usaha eksplorasi migas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang -undangan; 
b. Data dan laporan kegiatan eksplorasi dari KPS dan BP Migas; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengolah data rencana usaha dan pelaksanaan kegiatan pemboran eksplorasi berdasarkan laporan 

yang disampaikan oleh  BP Migas, kontraktor migas/KKS dan perusahaan jasa terkait untuk 
inventarisasi dan reklasifikasi data; 

d. Menganalisis laporan hasil survei (multi client) di wilayah kerja aktif, ekspor, pembukaan data, 
pertukaran dan perolehan data eksplorasi (data geologi, seismik dan pemboran); 

e. Melakukan analisis dan evaluasi data pemboran eksplorasi (rencana, data geologi dan geofisika), 
serta pembiayaan kegiatan pemboran eksplorasi; 

f. Menelaah pelaksanaan teknik dan metoda operasional pemboran eksplorasi setiap kontraktor migas; 
g. Menyiapkan peta tematik kegiatan usaha eksplorasi migas; 
h. Menyiapkan laporan kemajuan kegiatan survei dan pemboran eksplorasi migas secara periodik 

(mingguan, bulanan, triwulanan, semester dan tahunan); 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data rencana usaha dan pelaksanaan kegiatan pemboran eksplorasi; 
b. Hasil analisis kegiatan eksplorasi (termasuk geofisika); 
c. Bahan laporan berkala kegiatan eksplorasi; 
d. Peta tematik kegiatan eksplorasi migas; 
e. Bahan evaluasi rencana dan pemboran sumur eksplorasi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan,Teknik Geologi, atau Teknik 
Geofisika. 

b. Pelatihan : Survey 2D/3D, teknik pemboran sumur migas, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kebijakan penanaman modal, kelayakan investasi, operasi hulu 

perminyakan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
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f. Bakat : G, S, dan Q. 
g. Temperamen : M. 
h. Minat : 2b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Kontrak Kerja Sama 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu 
c. Eselon IV : Seksi Penilaian Kontrak Kerja Sama 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis kontrak kerja sama bidang migas dari aspek teknis, finansial/ekonomi, dan hubungan 
komersial. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas dari kontraktor/BP Migas; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis permasalahan tumpang tindih penggunaan lahan usaha; 
d. Menganalisis atas permohonan BUMD dan/atau perusahaan nasional mengenai data teknis maupun 

ekonomis partisipasi interest berdasarkan kelayakan dan keekonomian; 
e. Menyiapkan bahan perancangan perpanjangan kontrak; 
f. Menyiapkan bahan pertimbangan partisipasi interest untuk BUMD dan/atau perusahaan nasional; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rumusan amandemen perpanjangan kontrak; 
b. Bahan rumusan penyelesaian masalah tumpang tindih; 
c. Bahan pertimbangan partisipasi interest. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan, Teknik Geofisika atau Teknik 
Geologi. 

b. Pelatihan : Field management, commercial law, project finance, teknik pemboran 
sumur migas, dan lain-lain. 

c. Pengetahuan Kerja : Tekno-ekonomi pengembangan lapangan migas. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, S, dan Q. 
g. Temperamen : M. 
h. Minat : 2b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Rencana Pengembangan Lapangan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu 
c. Eselon IV : Seksi Penilaian Rencana Pengembangan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan rumusan penilaian rencana pengembangan lapangan migas yang pertama kali     
(POD I). 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dari kontraktor/BP Migas; 
c. Literatur kajian tekno ekonomi pengembangan lapangan; 
d. Proposal rencana pengembangan lapangan yang pertama kali (POD I) yang diusulkan kontraktor; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menganalisis aspek teknis dan non teknis dan metoda kegiatan eksplorasi dan eksploitasi untuk 

evaluasi rencana pengembangan lapangan; 
d. Menganalisis kegiatan pengembangan lapangan, pelaksanaan Work Program & Budget (WP & B), 

unitisasi dan kontrak kerja sama untuk menyusun perkiraan potensi sumber daya migas dan 
keekonomiannya; 

e. Mengevaluasi rencana pengembangan lapangan yang pertama (POD I) dari aspek teknis, metoda 
maupun aspek finansial/ekonomi; 

f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis pengembangan lapangan migas; 
b. Bahan penetapan persetujuan rencana pengembangan lapangan pertama kali. 
c. Data pelaksanaan WP & B. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan, Teknik Geofisika atau Teknik 
Geologi. 

b. Pelatihan : Field management, commercial law, project finance, teknik pemboran 
sumur migas, dan lain-lain. 

c. Pengetahuan Kerja : Tekno-ekonomi pengembangan lapangan migas. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, S, dan Q. 
g. Temperamen : M. 
h. Minat : 2b. 
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1. Nama Jabatan : Penyiap Perizinan Usaha Eksploitasi Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : Seksi Pelayanan Usaha Eksploitasi  

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan pelayanan usaha dan mengevaluasi kelengkapan persyaratan izin usaha eksploitasi 
migas. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data dan laporan kegiatan eksplorasi dari KPS dan BP Migas; 
c. Data permohonan izin usaha eksploitasi migas; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menganalisis dan mengevaluasi data kegiatan eksploitasi dan sertifikasi cadangan minyak bumi 

termasuk gas associated (proven, probable, possible); 
d. Mengevaluasi permohonan izin usaha eksploitasi yang diajukan oleh badan usaha/badan usaha tetap 

untuk usaha produksi migas, dan rekomendasi yang diberikan oleh badan usaha/badan usaha tetap 
yang berkaitan pengelola sumur tua; 

e. Mempelajari laporan hasil kegiatan produksi setiap kontraktor secara berkala; 
f. Menyiapkan bahan perizinan usaha eksploitasi migas dan usaha pengembangan lapangan marginal; 
g. Mengevaluasi permohonan ijin prinsip perihal persetujuan pengelolaan sumur-sumur tua; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Evaluasi kegiatan eksploitasi cadangan migas; 
b. Bahan rekomendasi perizinan usaha eksploitasi migas; 
c. Bahan laporan hasil kegiatan produksi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan, atau Teknik Geologi 
b. Pelatihan : Komputer, teknik reservoir, teknik pemboran, teknik produksi, well 

control, ekonomi perminyakan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi migas. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, S, dan Q. 
g. Temperamen : M. 
h. Minat : 2b. 
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1. Nama Jabatan : Analisis Kegiatan Eksploitasi Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : Seksi Pemantauan Usaha Eksploitasi  

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan data dan meneliti permasalahan pelaksanaan kegiatan usaha eksploitasi migas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data dan laporan kegiatan eksplorasi dari KPS dan BP Migas; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengolah data rencana usaha dan pelaksanaan kegiatan produksi migas dan lapangan marginal 

berdasarkan data dan laporan yang disampaikan oleh BP Migas, kontraktor migas/KKS dan 
perusahaan jasa terkait untuk inventarisasi dan reklasifikasi data; 

d. Melakukan analisis optimasi produksi migas, serta kajian kendala teknis atau non teknis kegiatan 
pemboran pengembangan, berdasarkan laporan BP Migas dan kontraktor migas; 

e. Menelaah pelaksanaan teknik dan metoda operasional pemboran eksploitasi setiap kontraktor migas; 
f. Menyiapkan peta tematik kegiatan usaha eksploitasi migas; 
g. Melakukan evaluasi dan pengujian hasil kegiatan produksi migas per kontraktor/KKA; 
h. Mengevaluasi laporan hasil kegiatan produksi dari metoda enhanced oil recovery; 
i. Menyiapkan laporan kemajuan/perkembangan kegiatan produksi migas secara periodik (mingguan, 

bulanan, triwulanan, semester dan tahunan); 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data rencana usaha dan pelaksanaan kegiatan pemboran eksploitasi; 
b. Hasil analisis statistik pemboran pengembangan; 
c. Bahan laporan perkembangan produksi migas secara berkala; 
d. Peta tematik kegiatan usaha eksploitasi migas; 
e. Bahan evaluasi optimasi produksi per kontraktor migas. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan, Teknik Geologi, atau Teknik Kimia. 
b. Pelatihan : Diklat teknik produksi, teknik pemboran, ekonomi perminyakan, dan lain-

lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kebijakan penanaman modal, kelayakan investasi, operasi hulu 

perminyakan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
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f. Bakat : G, S, dan Q. 
g. Temperamen : M. 
h. Minat : 2b. 
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1. Nama Jabatan : Penyiap Perizinan Usaha Pemanfaatan Gas Bumi 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Pemanfaatan Gas Bumi 
c. Eselon IV : Seksi Pelayanan Usaha Gas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan pelayanan usaha untuk perizinan usaha pemanfaatan gas bumi. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data dan laporan kegiatan eksplorasi dari KPS dan BP Migas; 
c. Data permohonan izin usaha eksploitasi migas; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengadakan analisis keekonomian harga gas bumi nasional; 
d. Menganalisis usulan penetapan harga gas bumi dan menyiapkan bahan rekomendasi persetujuan 

harga gas bumi kegiatan hulu; 
e. Menyiapkan bahan rekomendasi usaha pengembangan dan pemanfaatan gas bumi; 
f. Mengadakan analisis rencana dan realisasi kegiatan kelayakan peningkatan pengusahaan gas bumi 

dari segi teknis maupun keekonomiannya; 
g. Menyiapkan bahan kajian gas balance per wilayah kerja usaha pemanfaatan gas bumi; 
h. Menyiapkan bahan rumusan pengaturan penyediaan/pasokan gas bumi nasional dan pengaturan 

pemantauan pembangunan infrastruktur gas bumi; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis harga gas bumi; 
b. Bahan rekomendasi izin usaha pemanfaatan gas bumi; 
c. Bahan ”Gas Balance” per wilayah; 
d. Bahan pengaturan pemanfaatan gas bumi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan atau Teknik Kimia. 
b. Pelatihan : Teknik reservoir, commercial law, project finance, biaya pokok produksi 

dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kebijakan penanaman modal, kelayakan investasi, operasi hulu 

perminyakan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, S, dan Q. 
g. Temperamen : M. 



 

 

75 

h. Minat : 2b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Kegiatan Pemanfaatan Gas Bumi 
 
2. Kedudukan : 

d. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
e. Eselon III  : Subdirektorat Pemanfaatan Gas Bumi 
f. Eselon IV : Seksi Pemantauan Usaha Gas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan data dan menginventarisir permasalahan pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan gas 
bumi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data dan laporan kegiatan pemanfaatan gas bumi dari kontraktor dan BP Migas; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan dan mengolah data rencana usaha dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan gas bumi 

berdasarkan laporan yang disampaikan oleh  BP Migas, kontraktor migas/KKS; 
d. Melakukan analisis dan evaluasi data pemboran eksplorasi gas bumi (rencana, data geologi dan 

geofisika), serta pembiayaan kegiatan pemboran eksplorasi; 
e. Menganalisis dan mengevaluasi kegiatan eksploitasi cadangan gas bumi (proven, probable, possible); 
f. Menelaah pelaksanaan teknik dan metoda operasional pemboran eksplorasi/eksploitasi gas bumi 

setiap kontraktor gas bumi; 
g. Memantau perkembangan pembangunan infrastruktur gas bumi kegiatan hulu; 
h. Menyiapkan peta tematik infrastuktur dan pemanfaatan gas bumi nasional; 
i. Menelaah permasalahan teknis atau non teknis kegiatan pengusahaan gas bumi; 
j. Mengadakan analisis optimasi pemenuhan kebutuhan gas bumi nasional; 
k. Menyiapkan laporan perkembangan kegiatan pemanfaatan gas bumi secara periodik; 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data rencana usaha dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan gas bumi; 
b. Peta tematik infrastuktur dan pemanfaatan gas bumi nasional; 
c. Hasil analisis optimasi pemenuhan kebutuhan gas bumi nasional; 
d. Bahan laporan perkembangan kegiatan pemanfaatan gas bumi secara periodik; 
e. Hasil analisis kegiatan usaha pemanfaatan gas bumi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan atau Teknik Kimia. 
b. Pelatihan : Komputer, Teknogas, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Analisa kegiatan usaha pemanfaatan gas bumi. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
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f. Bakat : G, S, dan Q. 
g. Temperamen : M. 
h. Minat : 2b. 
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1. Nama Jabatan : Penyiap Perizinan Pengolahan Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Pengolahan Minyak Bumi 

- Seksi Pengolahan Gas Bumi 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan pelayanan usaha untuk perizinan usaha pengolahan migas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen permohonan izin usaha pengolahan migas; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengadakan analisis keekonomian pengusahaan pengolahan migas nasional; 
d. Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan izin usaha; 
e. Mengadakan kajian kelayakan investasi atas permohonan izin usaha; 
f. Menyiapkan penyelenggaraan presentasi permohonan izin usaha; 
g. Mengkoreksi penyempurnaan dokumen administratif dan teknis permohonan izin usaha sesuai 

notulen hasil presentasi; 
h. Menyiapkan bahan rekomendasi permohonan izin usaha; 
i. Membuat tabulasi status permohonan izin usaha; 
j. Memantau permasalahan teknis dan non teknis pelaksanaan izin usaha; 
k. Menyiapkan bahan pengaturan usaha pengolahan migas; 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis keekonomian pengusahaan pengolahan migas nasional; 
b. Bahan rekomendasi perizinan usaha pengolahan migas; 
c. Identifikasi masalah teknis dan non teknis pelaksanaan izin usaha pengolahan migas; 
d. Bahan laporan perkembangan pelaksanaan izin usaha pengolahan migas. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Kimia atau Teknik Perminyakan. 
b. Pelatihan : Teknik pengolahan migas, uji laboratorium, project finance, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kebijakan penanaman modal, kelayakan investasi, operasi kilang. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, dan V. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1b, 2b, 3a. 
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1. Nama Jabatan : Pengolah Data Pengolahan Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Pengolahan Minyak Bumi   *) 

- Seksi Pengolahan Gas Bumi   *) 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan dan mengolah data serta memberikan pelayanan informasi kegiatan pengolahan migas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen kegiatan dan perizinan usaha pengolahan migas; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan usaha pengolahan migas dari badan usaha 

pemegang izin usaha pengolahan migas; 
d. Mengklasifikasikan data dan menyusun pengembangan struktur informasi pengolahan migas; 
e. Menyusun rumusan diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi pengolahan migas; 
f. Menyiapkan tabulasi data produksi kilang migas a.l. penggunaan bahan baku, produksi BBM, LPG, 

LNG dan hasil olahan; 
i. Melakukan penerapan sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database pengolahan migas; 
g. Memberikan pelayanan data kepada satuan organisasi yang memerlukan informasi pelayanan usaha 

dan kegiatan pengolahan migas; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data pelaksanaan usaha pengolahan migas; 
b. Diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi pengolahan migas; 
c. Pengembangan sistem aplikasi informasi pengolahan migas; 
d. Pelayanan data pengolahan migas. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Kimia atau Teknik Perminyakan. 
b. Pelatihan : Pengelolaan jaringan informasi/database, analisis statistik, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi kilang. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G dan V. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1b, 2b, 3a. 
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1. Nama Jabatan : Penyiap Perizinan Pengangkutan dan Penyimpanan Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Pengangkutan dan Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Pengangkutan dan Penyimpanan Minyak Bumi 

 - Seksi Pengangkutan dan Penyimpanan Gas Bumi 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan pelayanan usaha untuk perizinan usaha pengangkutan dan penyimpanan migas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional; 
c. Dokumen permohonan izin usaha pengangkutan dan penyimpanan migas; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengadakan analisis keekonomian pengusahaan pengangkutan dan penyimpanan migas nasional; 
d. Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan izin usaha; 
d. Mengadakan kajian kelayakan investasi atas permohonan izin usaha; 
e. Menyiapkan penyelenggaraan presentasi permohonan izin usaha; 
f. Melakukan koreksi penyempurnaan dokumen administratif dan teknis permohonan izin usaha sesuai 

notulen hasil presentasi; 
g. Menyiapkan bahan rekomendasi permohonan izin usaha; 
h. Membuat tabulasi status permohonan izin usaha; 
i. Memantau permasalahan teknis dan non teknis pelaksanaan izin usaha; 
j. Menyiapkan bahan pengaturan usaha pengangkutan dan penyimpanan migas; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis keekonomian pengusahaan pengangkutan dan penyimpanan migas nasional; 
b. Bahan rekomendasi perizinan usaha pengangkutan dan penyimpanan migas; 
c. Identifikasi masalah teknis dan non teknis pelaksanaan izin usaha pengangkutan dan penyimpanan 

migas; 
d. Bahan laporan perkembangan pelaksanaan izin usaha pengangkutan dan penyimpanan migas. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Kimia atau Teknik Perminyakan. 
b. Pelatihan : Manajemen logistik dan pengangkutan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kebijakan penanaman modal, kelayakan investasi, operasi logistik bahan 

bakar. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
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f. Bakat : G, dan V. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1b, 2b, 3a. 
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1. Nama Jabatan : Pengolah Data dan Informasi Pengangkutan dan Penyimpanan Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Pengangkutan dan Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Pengangkutan dan Penyimpanan Minyak Bumi   *) 

 - Seksi Pengangkutan dan Penyimpanan Gas Bumi   *) 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan dan mengolah data serta memberikan pelayanan informasi kegiatan pengangkutan dan 
penyimpanan migas. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional; 
c. Dokumen perizinan usaha pengangkutan dan penyimpanan migas; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengklasifikasikan data dan menyusun pengembangan struktur informasi pengangkutan dan 

penyimpanan migas; 
d. Menyusun rumusan diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi; 
e. Menganalisis data pelaksanaan usaha dari pemegang izin usaha pengangkutan dan penyimpanan 

migas; 
f. Menyiapkan tabulasi data pengangkutan dan penyimpanan migas a.l. infrastruktur pengangkutan dan 

penyimpanan BBM, LPG, LNG dan hasil olahan; 
g. Menyajikan data pengangkutan dan penyimpanan minyak bumi, gas bumi, LPG, LNG, BBG, dan hasil 

olahan; 
h. Menyiapkan pelaksanaan pemutakhiran data dan pemantauan pelabuhan khusus migas; 
i. Melakukan penerapan sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database; 
j. Memberikan pelayanan data kepada satuan organisasi yang memerlukan informasi pelayanan usaha 

pengangkutan dan penyimpanan migas; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data pelaksanaan usaha pengangkutan dan penyimpanan migas; 
b. Diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi pengangkutan dan penyimpanan migas; 
c. Pengembangan sistem aplikasi informasi pengangkutan dan penyimpanan migas; 
d. Pelayanan data pengangkutan dan penyimpanan migas. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Kimia, Teknik Perminyakan, atau Teknik 
Informatika. 

b. Pelatihan : Pengelolaan jaringan informasi/database, analisis statistik, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi pengangkutan dan penyimpanan migas. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G dan V. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1b, 2b, 3a. 
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1. Nama Jabatan : Analis Harga dan Subsidi BBM 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar 
c. Eselon IV : Seksi Harga dan Subsidi Bahan Bakar Minyak 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan rumusan formulasi/perhitungan harga dan besaran subsidi bahan bakar minyak. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data dan informasi perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (dollar); 
c. Data realisasi penjualan BBM dari perusahaan pelaksana PSO; 
d. Data dan informasi publikasi harga minyak; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data penjualan BBM jenis tertentu dari Public Service Obligation (PSO); 
d. Mengumpulkan data kebutuhan/permintaan BBM jenis tertentu per wilayah/lapangan usaha dari PSO 

dan atau dari hasil analisis statistik;  
e. Melakukan telaahan biaya pokok produksi atas harga BBM nasional maupun untuk perbandingan 

dengan internasional; 
f. Mengadakan kajian keseimbangan harga keekonomian BBM nasional; 
g. Mengikuti perkembangan nilai tukar mata uang dan harga BBM di pasar regional maupun 

internasional; 
h. Mengikuti perkembangan kebijakan fiskal Pemerintah dan indikator ekonomi a.l. produk domestik 

bruto, inflasi dan populasi; 
i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk perhitungan harga dan subsidi BBM; 
j. Menyusun bahan rumusan formulasi perhitungan harga dan besaran subsidi BBM; 
k. Menyiapkan bahan sosialisasi kebijakan harga dan subsidi BBM; 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data permintaan dan suplai BBM nasional dan per wilayah/lapangan usaha; 
b. Hasil analisis biaya pokok produksi atas harga BBM, dan keseimbangan harga keekonomian BBM; 
c. Data perkembangan fiskal dan moneter, serta perekonomian nasional; 
d. Bahan rumusan formulasi perhitungan harga dan besaran subsidi BBM. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S2 Ekonomi Energi, S1 Teknik  Kimia, atau Teknik 
Perminyakan. 

b. Pelatihan : Analisis statistik, energy pricing/modelling, dan lain-lain.  
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi hilir migas. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G dan V. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1b, 2b, 3a. 
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1. Nama Jabatan : Analis Harga Gas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar 
c. Eselon IV : Seksi Harga dan Subsidi Bahan Bakar Gas 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan rumusan formulasi/perhitungan harga dan besaran subsidi bahan bakar gas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data dan Informasi  BBG/LPG, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (dollar); 
c. Data realisasi penjualan BBM dari perusahaan pelaksana PSO; 
d. Data dan informasi publikasi harga gas; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data kebutuhan/permintaan BBG/LPG per wilayah/lapangan usaha dari PSO dan/atau 

dari hasil analisis statistik;  
d. Melakukan telaahan biaya pokok produksi atas harga LPG nasional maupun untuk perbandingan 

dengan internasional; 
e. Mengadakan kajian keseimbangan harga keekonomian BBG/LPG nasional; 
f. Mengikuti perkembangan nilai tukar mata uang dan harga LPG di pasar regional maupun 

internasional; 
g. Mengikuti perkembangan kebijakan fiskal Pemerintah dan indikator ekonomi a.l. produk domestik 

bruto, inflasi dan populasi; 
h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk perhitungan harga BBG/LPG; 
i. Membuat notulen hasil rapat koordinasi sebagai bahan untuk menyusun konsep kebijakan harga 

BBG/LPG; 
j. Menyusun bahan rumusan formulasi perhitungan harga BBG/LPG; 
k. Menyiapkan bahan sosialisasi kebijakan harga dan subsidi bahan bakar gas/LPG; 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data permintaan dan suplai BBG/LPG nasional dan per wilayah/lapangan usaha; 
b. Hasil analisis biaya pokok produksi atas harga BBG/LPG dan keseimbangan harga keekonomian 

BBG/LPG; 
c. Data perkembangan fiskal dan moneter, serta perekonomian nasional; 
d. Bahan rumusan formulasi perhitungan harga LPG. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik  Kimia, Teknik Perminyakan, atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Analisis statistik, energy pricing/modeling, dan lain-lain.  
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi hilir migas.. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G dan V. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1b, 2b, 3a. 
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1. Nama Jabatan : Penyiap Perizinan Niaga Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Niaga Minyak Bumi 

 - Seksi Niaga Gas Bumi 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan pelayanan usaha untuk perizinan usaha niaga migas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen permohonan izin usaha niaga migas; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengadakan analisis keekonomian pengusahaan niaga migas nasional; 
d. Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan izin usaha; 
e. Mengadakan kajian kelayakan investasi atas permohonan izin usaha; 
f. Menyiapkan penyelenggaraan presentasi permohonan izin usaha; 
g. Mengkoreksi penyempurnaan dokumen administratif dan teknis permohonan izin usaha sesuai 

notulen hasil presentasi; 
h. Menyiapkan bahan rekomendasi permohonan izin usaha; 
i. Membuat tabulasi status permohonan izin usaha; 
j. Memantau permasalahan teknis dan non teknis pelaksanaan izin usaha; 
k. Menyiapkan bahan pengaturan usaha niaga migas; 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis keekonomian pengusahaan niaga migas nasional; 
b. Bahan rekomendasi perizinan usaha niaga migas; 
c. Identifikasi masalah teknis dan non teknis pelaksanaan izin usaha niaga migas; 
d. Bahan laporan perkembangan pelaksanaan izin usaha niaga migas. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Kimia atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Project finance, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kebijakan penanaman modal, kelayakan investasi, operasi logistik bahan 

bakar. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G dan V. 
g. Temperamen : M, R. 
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h. Minat : 1b, 2b, 3a. 
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1. Nama Jabatan : Pengolah Data Niaga Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Niaga Minyak Bumi   *) 

 - Seksi Niaga Gas Bumi   *) 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan dan mengolah data serta memberikan pelayanan informasi kegiatan niaga migas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen perizinan usaha niaga migas; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengklasifikasikan data dan menyusun pengembangan struktur informasi kegiatan niaga migas; 
d. Menyusun rumusan diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi; 
e. Menganalisis data pelaksanaan usaha dari pemegang izin usaha niaga migas; 
f. Menyiapkan tabulasi data niaga migas a.l. infrastruktur niaga; 
g. Melaksanakan pemutakhiran data; 
h. Menyiapkan pengembangan sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database; 
i. Memberikan pelayanan data kepada satuan organisasi yang memerlukan informasi pelayanan usaha 

niaga migas; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data pelaksanaan usaha pengangkutan dan penyimpanan migas; 
b. Diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi pengangkutan dan penyimpanan migas; 
c. Pengembangan sistem aplikasi informasi pengangkutan dan penyimpanan migas; 
d. Pelayanan data pengangkutan dan penyimpanan migas. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Kimia, Teknik Perminyakan, atau Teknik 
Informatika. 

b. Pelatihan : Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, analisis statistik, 
dan lain-lain. 

c. Pengetahuan Kerja : Analisis proses pengolahan migas. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G dan V. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1b, 2b, 3a. 
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1. Nama Jabatan : Penyiap Perizinan Pengelolaan Non Bahan Bakar 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Pengelolaan Non Bahan Bakar 
c. Eselon IV : - Seksi Proses Non Bahan Bakar 

 - Seksi Pemanfaatan Non Bahan Bakar 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan pelayanan usaha untuk perizinan usaha non bahan bakar migas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen permohonan izin usaha pengelolaan non bahan bakar migas; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data pelaksanaan usaha pengelolaan non bahan bakar migas dari badan usaha 

pemegang Izin Usaha Pengelolaan Non Bahan Bakar Migas; 
d. Mengadakan analisis keekonomian pengusahaan pengolahan migas nasional; 
e. Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan izin usaha; 
f. Mengadakan kajian kelayakan investasi atas permohonan izin usaha; 
g. Menyiapkan penyelenggaraan presentasi permohonan izin usaha; 
h. Mengkoreksi penyempurnaan dokumen administratif dan teknis permohonan izin usaha sesuai 

notulen hasil presentasi; 
i. Menyiapkan bahan rekomendasi permohonan izin usaha; 
j. Membuat tabulasi status permohonan izin usaha; 
k. Memantau permasalahan teknis dan non teknis pelaksanaan izin usaha; 
l. Menyiapkan bahan pengaturan usaha non bahan bakar; 
m. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis keekonomian pengusahaan non bahan bakar migas nasional; 
b. Bahan rekomendasi perizinan usaha non bahan bakar migas; 
c. Identifikasi masalah teknis dan non teknis pelaksanaan izin usaha non bahan bakar migas; 
d. Bahan laporan perkembangan pelaksanaan izin usaha non bahan bakar migas. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Kimia, Teknik Perminyakan, atau Teknik Mesin. 
b. Pelatihan : Teknik pengolahan migas, uji laboratorium, project finance, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kebijakan penanaman modal, kelayakan investasi, operasi kilang. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G dan V. 
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g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1b, 2b, 3a. 
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1. Nama Jabatan : Pengolah Data Pengelolaan Non Bahan Bakar 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Pengelolaan Non Bahan Bakar 
c. Eselon IV : - Seksi Proses Non Bahan Bakar 

 - Seksi Pemanfaatan Non Bahan Bakar 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan dan mengolah data dan memberikan pelayanan informasi kegiatan non bahan bakar 
migas. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen perizinan usaha pengelolaan non bahan bakar migas; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Meneliti data-data/persyaratan dari perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikasi Nomor 

Pelumas Terdaftar (NPT); 
d. Menyiapkan rapat evaluasi dengan perusahaan untuk klarifikasi data-data administrasi dan teknis 

termasuk menyiapkan dan mendistribusikan undangan, menyiapkan ruangan dan daftar hadir; 
e. Menyiapkan administrasi untuk pengambilan percontoh pelumas; 
f. Menyiapkan konsep sertifikat NPT berdasarkan laporan hasil analisa laboratorium; 
g. Mengumpulkan data pelaksanaan usaha pengelolaan non bahan bakar migas dari badan usaha 

pemegang izin usaha pengelolaan non bahan bakar migas; 
h. Menyajikan data pengelolaan non bahan bakar sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk 

keperluan bahan perumusan kebijakan kegiatan usaha pengelolaan non bahan bakar migas, untuk 
memenuhi permintaan data di lingkungan Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral dan instansi 
lain di dalam dan luar negeri; 

i. Menyiapkan bahan sosialisasi dan promosi kebijakan usaha pengelolaan non bahan bakar migas; 
j. Mendokumentasikan data dan informasi  pelaksanaan usaha pengelolaan non bahan bakar migas; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan laporan hasil analisis data realisasi pengelolaan non bahan bakar dari badan usaha pemegang 
izin usaha pengelolaan non bahan bakar migas; 

b. Dokumentasi data dan informasi usaha pengelolaan non bahan bakar migas; 
c. Bahan sosialisasi dan promosi kebijakan pengelolaan non bahan bakar migas. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Kimia, Teknik Perminyakan atau Teknik 
Informatika. 

b. Pelatihan : Pengelolaan jaringan informasi/database, analisis statistik, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi kilang. 



 

 

94 

d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G dan V. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1b, 2b, 3a. 
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1. Nama Jabatan : Analis Standardisasi Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : Seksi Perumusan Standar Minyak dan Gas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis teknik migas untuk penyusunan standardisasi migas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen standardisasi migas; 
c. Rencana penyusunan standardisasi migas; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengidentifikasi kualifikasi, klasifikasi dan objek penyusunan standardisasi migas; 
d. Melakukan telaahan standardisasi migas yang telah ada; 
e. Mengikuti perkembangan teknologi sarana dan prasarana teknik migas, dan acuan teknik nasional 

maupun internasional; 
f. Menyiapkan bahan rumusan standardisasi dan SNI (wajib/sukarela) migas, SKKNI maupun spesifikasi 

produk BBM; 
g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional, Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi, lembaga penelitian dan instansi terkait untuk kerja sama penyusunan standardisasi migas; 
h. Menyiapkan bahan rumusan pengaturan standardisasi migas; 
i. Mengikuti pelaksanaan rapat Panitia Teknis, Rapat Pleno dan Forum Konsensus; 
j. Mengadakan editing rumusan standar hasil Rapat Teknis, Rapat Pleno dan Forum Konsensus; 
k. Mengidentifikasi hambatan-hambatan penerapan standardisasi dan SNI; 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Kualifikasi, klasifikasi dan objek penyusunan standardisasi migas; 
b. Hasil analisis standardisasi migas; 
c. Bahan rumusan standardisasi migas maupun spesifikasi produk BBM. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan, Teknik Kimia, atau Teknik Mesin. 
b. Pelatihan : Teknis laboratorium, field management, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi hulu dan hilir migas. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V dan Q. 
g. Temperamen : M, R. 
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h. Minat : 1a, 2b, 4a, 5b. 
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1. Nama Jabatan : Pengolah Data dan Kerja Sama Standardisasi Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : Seksi Penerapan Standar Minyak dan Gas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyelenggaraan pengawasan dan kerja sama penerapan 
standardisasi migas. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen ketetapan standardisasi migas; 
c. Notifikasi WTO terdahulu; 
d. Bahan sidang Panitia Teknis; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data dan pemutakhiran data standardisasi migas; 
d. Mengklasifikasikan data dan menyusun pengembangan struktur informasi standardisasi migas; 
e. Menyusun rumusan diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi standardisasi migas; 
f. Menyiapkan tabulasi data standardisasi migas maupun bidang lainnya; 
g. Menyiapkan pengembangan sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database standardisasi 

migas; 
h. Menyiapkan data untuk penyelenggaraan pengawasan penerapan standardisasi migas;  
i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional, lembaga penelitian dan instansi 

terkait untuk kerja sama penyusunan standardisasi migas; 
j. Menyiapkan fasilitasi pelaksanaan Rapat Panitia Teknis, Rapat Pleno dan Forum Konsensus; 
k. Menyiapkan bahan notifikasi ke Sekretariat WTO untuk pemberlakuan SNI wajib; 
l. Memberikan pelayanan informasi standardisasi migas kepada publik; 
m. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data standardisasi migas; 
b. Data-flow dan jaringan pengelolaan informasi standardisasi migas; 
c. Sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database standardisasi migas; 
d. Fasilitasi pelaksanaan Rapat Panitia Teknis, Rapat Pleno dan Forum Konsensus; 
e. Bahan notifikasi ke Sekretariat WTO; 
f. Pelayanan informasi standardisasi migas. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Kimia atau Teknik Perminyakan. 
b. Pelatihan : Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistem informasi manajemen. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V dan Q. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1a, 2b, 4a, 5b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Kelaikan Teknik dan Keselamatan Operasi Hulu  Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Keselamatan Operasi Hulu Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Keselamatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas bumi 
   - Seksi Kelaikan Teknis Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan data dan pengawasan untuk penyusunan kebijakan penerapan kelaikan teknik 
keselamatan operasi hulu migas. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen kelaikan teknik dan keselamatan operasi hulu migas; 
c. Laporan badan usaha migas; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Tester. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data dan/atau mengkaji laporan teknis penerapan kelaikan teknik dan keselamatan 

operasi pada setiap badan usaha hulu migas; 
d. Melakukan identifikasi permasalahan dan solusi peningkatan penerapan kelaikan teknik dan 

keselamatan operasi hulu migas; 
e. Menyusun bahan rencana kerja pemantauan dan pengawasan atas penerapan kelaikan teknik dan 

keselamatan operasi pada kegiatan usaha hulu migas; 
f. Mengadakan pengawasan penggunaan peralatan, instrumentasi, instalasi, dan tenaga teknik untuk 

penerapan kelaikan teknik dan keselamatan operasi pada kontraktor hulu migas; 
g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) migas; 
h. Memberikan bahan pertimbangan teknik untuk pengaturan kelaikan teknik dan keselamatan operasi 

migas;  
i. Menyiapkan bahan rekomendasi sanksi atas pelanggaran keselamatan operasi migas; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rencana kerja pemantauan dan pengawasan atas penerapan kelaikan teknik dan keselamatan 
operasi pada kegiatan usaha hulu migas; 

b. Laporan pelaksanaan pengawasan kelaikan teknik dan keselamatan operasi pada kegiatan usaha 
hulu migas; 

c. Bahan pertimbangan teknik untuk pengaturan kelaikan teknik dan keselamatan operasi migas. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik 
Elektro, Teknik Sipil atau Teknik Geologi. 
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b. Pelatihan : Manajemen mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), inspektur 
migas, dan lain-lain. 

c. Pengetahuan Kerja : Keselamatan operasi hulu minyak dan gas bumi. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V dan Q. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1a, 2b, 4a, 5b. 
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1. Nama Jabatan : Penyiap Rekomendasi Kelaikan Teknik dan Keselamatan Operasi Hulu 
Migas 

 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Keselamatan Operasi Hulu Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Keselamatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas bumi 
   - Seksi Kelaikan Teknis Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan rekomendasi kelaikan teknik dan keselamatan operasi hulu migas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen permohonan rancang bangun usaha hulu migas; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Tester. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis atas dokumen rancang bangun dari kontraktor; 
d. Mengadakan evaluasi atas hasil pengawasan penerapan kelaikan teknik dan keselamatan operasi 

hulu migas; 
e. Mengolah data rancangan kelaikan teknik dan keselamatan operasi hulu migas;  
f. Menyiapkan bahan rekomendasi lembaga akreditasi untuk penerbitan sertifikasi kelaikan teknik dan 

keselamatan operasi hulu migas; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis atas dokumen rancang bangun dari kontraktor; 
b. Data rancangan kelaikan teknik dan keselamatan operasi hulu migas; 
c. Bahan penerbitan rekomendasi kelaikan teknik dan keselamatan operasi hulu migas. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik 
Elektro atau Teknik Sipil. 

b. Pelatihan : Diklat fungsional inspektur migas, dan lain-lain.  
c. Pengetahuan Kerja : Kelaikan teknik dan keselamatan operasi hulu migas. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V dan Q. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1a, 2b, 4a, 5b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Kelaikan Teknik dan Keselamatan Operasi Hilir Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Keselamatan Operasi Hilir Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Keselamatan Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan 

Niaga Minyak dan Gas Bumi 
   - Seksi Kelaikan Teknik Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan 

Niaga Minyak dan Gas Bumi 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan data dan pengawasan untuk penyusunan kebijakan penerapan kelaikan teknik 
keselamatan operasi hilir migas. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen kelaikan teknik dan keselamatan operasi hilir migas; 
c. Standar, code dan spesifikasi teknis; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Tester. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data dan atau mengkaji laporan teknis penerapan kelaikan teknik dan keselamatan 

operasi pada setiap badan usaha hilir migas; 
d. Melakukan identifikasi permasalahan dan solusi peningkatan penerapan kelaikan teknik dan 

keselamatan operasi hilir migas; 
e. Menyusun bahan rencana kerja pemantauan dan pengawasan atas penerapan kelaikan teknik dan 

keselamatan operasi pada kegiatan usaha hilir migas; 
f. Mengadakan pengawasan penggunaan peralatan, instrumentasi, instalasi, dan tenaga teknik untuk 

penerapan kelaikan teknik dan keselamatan operasi pada perusahaan hilir migas; 
g. Memberikan bahan pertimbangan teknik untuk pengaturan kelaikan teknik dan keselamatan operasi 

hilir migas;  
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rencana kerja pemantauan dan pengawasan atas penerapan kelaikan teknik dan keselamatan 
operasi pada kegiatan usaha hilir migas; 

b. Laporan pelaksanaan pengawasan kelaikan teknik dan keselamatan operasi pada kegiatan usaha hilir 
migas; 

c. Bahan pertimbangan teknik untuk pengaturan kelaikan teknik dan keselamatan operasi hilir migas. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik 
Elektro atau Teknik Sipil. 
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b. Pelatihan : Manajemen mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), inspektur 
migas, dan lain-lain. 

c. Pengetahuan Kerja : Kelaikan teknik dan keselamatan operasi minyak dan gas bumi. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V dan Q. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1a, 2b, 4a, 5b. 
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1. Nama Jabatan : Penyiap Rekomendasi Kelaikan Teknik dan Keselamatan Operasi Hilir 
Migas 

 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Keselamatan Operasi Hilir Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Keselamatan Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan 

Niaga Minyak dan Gas Bumi 
   - Seksi Kelaikan Teknik Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan 

Niaga Minyak dan Gas Bumi 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan rekomendasi kelaikan teknik dan keselamatan operasi hilir migas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen permohonan rancang bangun usaha hilir migas; 
c. Standar, code dan spesifikasi teknis; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Tester. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis atas dokumen rancang bangun dari kontraktor; 
d. Mengadakan evaluasi atas hasil pengawasan penerapan kelaikan teknik dan keselamatan operasi 

hilir migas; 
e. Mengolah data rancangan kelaikan teknik dan keselamatan operasi hilir migas;  
f. Menyiapkan bahan rekomendasi lembaga akreditasi untuk penerbitan sertifikasi kelaikan teknik dan 

keselamatan operasi hilir migas; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis atas dokumen rancang bangun dari perusahaan; 
b. Data rancangan kelaikan teknik dan keselamatan operasi hilir migas; 
c. Bahan penerbitan rekomendasi kelaikan teknik dan keselamatan operasi hilir migas. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik 
Elektro atau Teknik Sipil. 

b. Pelatihan : Diklat fungsional inspektur migas, dan lain-lain.  
c. Pengetahuan Kerja : Kelaikan teknik dan keselamatan operasi hilir migas. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V dan Q. 
g. Temperamen : M, R. 



 

 

105 

h. Minat : 1a, 2b, 4a, 5b. 



 

 

106 

1. Nama Jabatan : Penyiap Rekomendasi Teknik AMDAL Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Lindungan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Lindungan Lingkungan Hulu Minyak dan Gas Bumi 
   - Seksi Lindungan Lingkungan Hilir Minyak dan Gas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan rekomendasi teknik penyusunan AMDAL kegiatan usaha migas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen usulan AMDAL migas; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Tester. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan penilaian (evaluasi) usulan kegiatan usaha migas yang berkaitan dengan dokumen 

AMDAL; 
d. Mengkaji dampak lingkungan baik positif maupun negatif atas usulan kegiatan dati tahap konstruksi 

sampai dengan pasca operasi,  
e. Menyiapkan bahan identifikasi dampak penting atas usulan kegiatan migas; 
f. Menyusun rumusan rekomendasi teknik penyusunan AMDAL kegiatan migas untuk keperluan instansi 

yang berwenang; 
g. Melaksanakan telaahan dan pemantauan pelaksanaan dokumen AMDAL yang diwajibkan kepada 

kontraktor; 
h. Memberikan arahan teknis pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kegiatan usaha migas 

yang sedang berjalan; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan identifikasi dampak penting atas usulan kegiatan migas; 
b. Bahan rumusan rekomendasi teknik penyusunan AMDAL kegiatan migas; 
c. Data pelaksanaan kegiatan lindungan lingkungan migas; 
d. Bahan saran teknik pengelolaan dampak penting kegiatan migas yang sedang berjalan. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Lingkungan, Teknik Perminyakan, atau Teknik 
Kimia. 

b. Pelatihan : Penyusunan/evaluasi AMDAL, Audit lingkungan, Water Threatment, 
Pengelolaan limbah B-3, Valuasi ekonomi, ISO 14001,dan lain-lain. 

c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi perminyakan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V dan Q. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1a, 2b, 4a, 5b. 
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1. Nama Jabatan : Pengolah Data Lindungan Lingkungan Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Lindungan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Lindungan Lingkungan Hulu Minyak dan Gas Bumi 
   - Seksi Lindungan Lingkungan Hilir Minyak dan Gas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan lindungan lingkungan pada usaha migas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengembangkan sistem informasi untuk aplikasi database kegiatan lindungan lingkungan migas; 
d. Mengumpulkan data pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap kegiatan usaha 

migas; 
e. Melakukan pengolahan data pada aplikasi database kegiatan lindungan lingkungan migas; 
f. Melakukan dokumentasi data kegiatan lindungan lingkungan migas; 
g. Memberikan layanan informasi penerapan lindungan lingkungan migas; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Sistem informasi untuk aplikasi database kegiatan lindungan lingkungan migas; 
b. Data kegiatan lindungan lingkungan setiap kontraktor; 
c. Dokumentasi data kegiatan lindungan lingkungan migas; 
d. Layanan informasi penerapan lindungan lingkungan migas. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Lingkungan, Teknik Perminyakan, atau Teknik 
Kimia.  

b. Pelatihan : Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, penyusunan/ 
evaluasi dokumen AMDAL, dan lain-lain.  

c. Pengetahuan Kerja : Sistem informasi manajemen. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V dan Q. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1a, 2b, 4a, 5b. 
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1. Nama Jabatan : Penyiap Perizinan Usaha Penunjang  Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Usaha Penunjang 
c. Eselon IV : - Seksi Usaha Penunjang Hulu Minyak dan Gas Bumi 
   - Seksi Usaha Penunjang Hilir Minyak dan Gas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan pelayanan usaha untuk perizinan usaha penunjang migas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen permohonan izin usaha penunjang migas; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyusun bahan rumusan jenis, klasifikasi dan kualifikasi usaha penunjang migas; 
d. Menyiapkan rancangan pengaturan pelayanan usaha penunjang migas; 
e. Menyiapkan bahan rekomendasi pemberian izin usaha penunjang migas; 
f. Malakukan pengawasan penggunaan usaha penunjang pada kontraktor migas; 
g. Menyusun bahan laporan pelaksanaan penggunaan usaha penunjang pada kontraktor migas; 
h. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga sertifikasi; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rumusan jenis, klasifikasi dan kualifikasi usaha penunjang migas; 
b. Bahan rancangan pengaturan pelayanan usaha penunjang migas 
c. Laporan pelaksanaan penggunaan usaha penunjang pada kontraktor migas; 
d. Bahan pembinaan terhadap lembaga sertifikasi. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
   
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan atau Teknik Kimia. 
b. Pelatihan : Diklat fungsional inspektur minyak dan gas bumi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi perminyakan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V dan Q. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1a, 2b, 4a, 5b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Standar Kompetensi Tenaga Teknik Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Usaha Penunjang 
c. Eselon IV : Seksi Usaha Penunjang Hilir Minyak dan Gas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis keteknikan untuk bahan rumusan standar kompetensi tenaga teknik migas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
a. Sistem Standardisasi Kompetensi Nasional;  
b. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Migas; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data lapangan penggunaan spesifikasi/profesi tenaga teknik migas 
d. Melakukan kajian atas standar kompetensi tenaga teknik yang diberlakukan; 
e. Mengadakan inventarisasi dan telaahan standar/acuan internasional dan negara lain yang terkait 

dengan standar kompetensi tenaga teknik migas; 
f. Menyusun rencana penyusunan standar kompetensi tenaga teknik migas; 
g. Menyiapkan bahan rumusan standar kompetensi tenaga teknik migas; 
h. Menyiapkan fasilitasi kerja untuk rapat panitia/forum teknik perumusan standar kompetensi tenaga 

teknik migas; 
i. Menyusun rancangan standar kompetensi tenaga teknik migas sesuai kesepakatan rapat 

panitia/forum; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data lapangan penggunaan spesifikasi/profesi tenaga teknik migas;  
b. Bahan rencana penyusunan standar kompetensi tenaga teknik migas; 
c. Fasilitasi kerja untuk rapat panitia/forum teknik perumusan standar kompetensi tenaga teknik migas; 
d. Bahan rancangan standar kompetensi tenaga teknik migas. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan, Teknik  Kimia, Teknik Mesin, atau 
Teknik Sipil. 

b. Pelatihan : Manajemen mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), inspektur 
migas, dan lain-lain. 

c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi perminyakan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V dan Q. 
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g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1a, 2b, 4a, 5b. 
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1. Nama Jabatan : Pengolah Data Usaha Penunjang  Migas 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Usaha Penunjang 
c. Eselon IV : - Seksi Usaha Penunjang Hulu Minyak dan Gas Bumi 
   - Seksi Usaha Penunjang Hilir Minyak dan Gas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penunjang migas. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen usaha penunjang migas; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengembangkan sistem informasi untuk aplikasi database kegiatan usaha penunjang migas; 
d. Mengumpulkan data perizinan dan penggunaan usaha penunjang migas; 
e. Melakukan pengolahan data pada aplikasi database kegiatan usaha penunjang migas; 
f. Melakukan dokumentasi data kegiatan usaha penunjang migas; 
g. Memberikan layanan informasi usaha penunjang migas; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rencana sistem informasi untuk aplikasi database kegiatan usaha penunjang migas; 
b. Data perizinan dan penggunaan usaha penunjang; 
c. Dokumentasi data usaha penunjang migas; 
d. Layanan informasi usaha penunjang migas. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan, Teknik Kimia, atau Teknik Mesin. 
b. Pelatihan : Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, dan lain-lain.  
c. Pengetahuan Kerja : Sistem informasi manajemen. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V dan Q. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1a, 2b, 4a, 5b 
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PENJELASAN  TEKNIS 
PETA JABATAN DAN URAIAN JABATAN FUNGSIONAL  UMUM 

DEPARTEMEN  ENERGI  DAN  SUMBER  DAYA  MINERAL 
 
 
A. KONSEP  DASAR 
 
1. Kerangka Pemikiran 
 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu, sehingga 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) perlu mengembangkan jabatan 
fungsional umum sebagai kelengkapan susunan organisasi, yang disusun dengan upaya untuk 
memenuhi tuntutan ke depan bagi PNS DESDM yang tidak menjabat struktural dan fungsional 
tertentu. 

 
DESDM sebelumnya telah memiliki buku jabatan non struktural umum dan non struktural teknis, 
terakhir diterbitkan pada tahun 1995/1996. Namun dalam perkembangannya mengalami 
permasalahan, antara lain sebagai berikut: 
a. belum disesuaikannya buku uraian jabatan non struktural, padahal terjadi perubahan 

organisasi DESDM beberapa kali; 
b. sebagian besar kualifikasi jabatan non struktural belum memenuhi tuntutan dan 

perkembangan ke depan, di mana kualifikasi persyaratan pendidikan masih mengakomodasi 
tingkat SLTA bahkan ke bawah; 

c. banyaknya pekerjaan dan tugas tertentu yang sudah tidak layak lagi dilakukan oleh PNS 
DESDM, sehingga berkembang penggunaan tenaga luar (outsourcing); dan 

d. adanya tumpang tindih jabatan non struktural dengan jabatan fungsional tertentu yang 
berkembang sejak tahun 2000. 

 
Untuk itu, DESDM perlu mengembangkan peta jabatan dan jabatan fungsional umum bagi PNS 
DESDM, yang dilakukan melalui analisis jabatan dalam rangka mendukung operasional kerja 
sesuai dengan wadah dan sistem kerja DESDM yang baru, sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja DESDM. 

 
2 Analisis Jabatan 
 

Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah 
menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta 
memberikan umpan balik bagi organisasi. 
 
Analisis Jabatan pada hakekatnya adalah analisis organisasi. Sesuai dengan hakekatnya, maka 
aspek pokok yang diteliti dalam analisis jabatan adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan 
fungsi-fungsi yang ada di setiap satuan organisasi. Penjabaran fungsi terlihat pada pelaksanaan 
tugas oleh semua pegawai yang berada di satuan organisasi kerja tersebut. Selain itu, aspek lain 
yang dianalisis antara lain adalah bahan yang dipergunakan dalam bekerja berikut peralatan 
kerjanya, keadaan tempat kerja, serta hal-hal lain yang mempengaruhi kemampuan kerja.  
 
Hasil analisis jabatan tidak terbatas untuk pengembangan peta jabatan dan jabatan fungsional 
umum, namun ke depan diarahkan untuk penyusunan: 
a. rumusan jabatan untuk setiap satuan organisasi kerja, yaitu jabatan struktural dan jabatan 

fungsional (fungsional tertentu dan fungsional umum); dan 
b. uraian jabatan struktural maupun jabatan fungsional. 
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Uraian jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, 
kode jabatan, kedudukan, ringkasan tugas, bahan kerja, sarana kerja, rincian tugas, keadaan 
tempat kerja, upaya fisik, hasil kerja, kemungkinan resiko bahaya, syarat jabatan. Uraian jabatan 
diartikan pula sebagai gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan jabatan. Sedangkan peta 
jabatan merupakan bentangan seluruh jabatan yang disusun secara vertikal maupun horizontal, 
baik untuk jabatan struktural, fungsional tertentu maupun fungsional umum, sebagai gambaran 
menyeluruh bagi jabatan yang ada dalam satuan organisasi atau dalam instansi. 

 
 
B. PENYUSUNAN  
 
1. Pelaksanaan Analisis Jabatan 
 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 
tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, DESDM diwajibkan untuk menyusun peta 
jabatan dan uraian jabatan. 

 
Untuk melaksanakan analisis jabatan, DESDM membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, yang 
sebagian besar beranggotakan para pejabat yang dipilih dari setiap satuan organisasi setingkat 
eselon II di lingkungan DESDM. Para pejabat dimaksud ditunjuk berdasarkan pengalaman yang 
memadai untuk melakukan analisis jabatan melalui kegiatan observasi, wawancara maupun 
pengolahan data dalam rangka penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan. Pengembangan 
jabatan yang disusun dalam Peraturan Menteri ini adalah terbatas untuk jabatan fungsional umum 
DESDM yang berada di bawah jabatan struktural (eselonisasi). 

 
Penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum DESDM berlangsung sejak 
September tahun 2005. Para pejabat dimaksud dibekali arahan dan bimbingan langsung oleh 
Sekretariat Jenderal c.q. Biro Kepegawaian dan Organisasi DESDM maupun narasumber dari 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Para pejabat dimaksud melakukan analisis tugas 
dan fungsi utama yang ada dalam satuan organisasinya, yang dilanjutkan dengan pengumpulan 
data jabatan untuk pengisian data dalam struktur informasi jabatan fungsional umum atau format 
penyusunan uraian jabatan. 

 
Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum DESDM merupakan hasil proses pembahasan 
berulang kali dengan para pejabat dimaksud untuk memperoleh kesesuaian kriteria pembentukan 
nomenklatur jabatan, sinkronisasi kedudukan jabatan dengan tugas dan fungsi strukturalnya, 
kejelasan rincian tugas, efisiensi jabatan, tuntutan kualifikasi pendidikan ke depan, standardisasi 
penulisan dan lain-lain. Selanjutnya hasil akhir peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum 
DESDM dikonfirmasikan kembali ke Unit Utama di lingkungan DESDM. 

 
2. Penyusunan Struktur Informasi Jabatan Fungsional Umum 
 

Penyusunan struktur informasi jabatan fungsional umum DESDM mengacu pedoman 
pelaksanaan analisis jabatan, dengan modifikasi dan pengembangan struktur informasi jabatan 
fungsional umum tersendiri sesuai kebutuhan penyusunan jabatan fungsional umum dan 
operasional kerja DESDM. 
 
Struktur informasi jabatan fungsional umum DESDM disusun dengan penjelasan sebagai berikut: 
 
2.1. Nama Jabatan 
 
 Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang 

berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.  
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 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara. Peta jabatan adalah susunan jabatan 
yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, 
dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan 
seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam satuan organisasi. 

 
 Pembentukan suatu jabatan fungsional umum dengan nama/nomenklatur tersendiri, perlu 

memperhatikan kriteria sebagai berikut: 
a. Identitas jabatan, yang bercirikan memiliki gambaran tugas yang menjadi tanggung 

jawab pemegang jabatan; 
b. Beban kerja yang memadai, yang bercirikan memiliki kompleksitas dan volume kerja 

minimal untuk 1 (satu) orang pegawai; 
c. Keberlangsungan jabatan, yang bercirikan menyerap waktu kerja penuh dan memiliki 

tingkat kontinuitas yang tinggi; 
d. Homogenitas dan/atau spesialisasi pekerjaan, yang bercirikan memiliki komponen 

pekerjaan tertentu yang serumpun, namun bukan menggambarkan posisi pekerjaan; 
e. Non kewenangan, yang bercirikan tidak memiliki hak untuk memutuskan hasil akhir 

suatu pekerjaan; 
f. Tidak tumpang tindih, yang bercirikan tidak memiliki kelompok pekerjaan yang sama 

dengan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu, termasuk dengan jabatan 
fungsional umum lainnya; 

g. Akademik jabatan, yang bercirikan memiliki pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang 
dapat diselesaikan oleh pemegang jabatan berkualifikasi pendidikan perguruan tinggi. 

 
Pembentukan nama jabatan fungsional umum yang berkualifikasi pendidikan SLTA ke 
bawah tidak dimasukkan dalam peta jabatan, karena tidak menjadi bagian kebijakan 
penyusunan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) DESDM ke depan, kecuali diatur 
khusus tersendiri secara nasional. Pembentukan jabatan fungsional umum DESDM yang 
berkualifikasi pendidikan SLTA ke bawah disusun tersendiri dalam Lampiran IX Peraturan 
Menteri ini. 

 
2.2. Kedudukan 

 
Kedudukan atau kedudukan jabatan adalah keberadaan posisi jabatan dalam satuan 
organisasi. Satu jabatan fungsional umum dapat berkedudukan di berbagai satuan 
organisasi yang memiliki kesesuaian tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan 
kegiatan satuan organisasi yang bersangkutan. 
 
Namun, pejabat yang diangkat dalam jabatan dimaksud bukan berarti memiliki kedudukan di 
berbagai satuan organisasi. Pejabat yang diangkat dalam jabatan fungsional umum 
berkedudukan hanya pada satu satuan organisasi. Dengan demikian, pengertian kedudukan 
jabatan tidak sama dengan kedudukan pejabat yang diangkat dalam jabatan. 

 
2.3. Ringkasan Tugas 

 
 Ringkasan tugas adalah uraian singkat yang memberikan gambaran umum tentang ruang 

lingkup tugas jabatan fungsional umum. 
 

2.4. Bahan Kerja 
 

 Bahan kerja adalah masukan (input) yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi 
hasil kerja (output). 
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 Dalam setiap uraian jabatan fungsional umum, beberapa butir penting bahan kerja selalu 

distandarkan, yaitu peraturan perundang-undangan dan arahan/petunjuk atasan langsung, 
selain bahan kerja lain yang diperlukan. 

 
2.5. Sarana Kerja 

 
 Sarana kerja adalah perangkat kerja yang digunakan oleh pejabat yang bersangkutan untuk 

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. 
 

 Pada umumnya, sarana kerja berupa komputer, meja dan kursi, kecuali sarana kerja yang 
bersifat spesifik. 

 
2.6. Rincian Tugas 

 
 Rincian tugas atau dapat disebut job descriptions adalah paparan atau bentangan semua 

tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilaksanakan pemegang jabatan dalam 
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan sarana kerja dan dalam 
kondisi pelaksanaan tertentu.  

 
 Setiap rincian tugas suatu jabatan fungsional umum selalu diawali dengan: 

a. menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang 

ditangani; 
c. dan rincian tugas lainnya yang bersifat pokok sesuai hasil analisis jabatan; 
dan selalu diakhiri dengan tugas melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan 
sesuai garis kewenangan untuk kelancaran tugas. 

 
2.7. Keadaan Tempat Kerja 

 
 Keadaan Tempat Kerja adalah keadaan tempat kerja di mana pemegang jabatan melakukan 

tugasnya. 
 

 Pada umumnya, informasi mengenai keadaan tempat kerja yaitu berada di suatu ruangan 
kantor kerja. 

 
2.8. Hasil Kerja 

 
 Hasil kerja adalah keluaran langsung (output) yang harus dihasilkan oleh pemegang jabatan 

berdasarkan uraian tugas jabatan fungsional umum. 
 

 Hasil kerja yang tertulis dalam uraian jabatan fungsional umum merupakan standar keluaran 
langsung yang dibebankan kepada pemegang jabatan, sehingga pemegang jabatan 
diharapkan mampu menciptakan output di atas standar keluaran langsung dimaksud sesuai 
petunjuk atasan berdasarkan garis kewenangannya. 

 
2.9. Upaya Fisik 
 
 Upaya Fisik adalah gerakan fisik pemegang jabatan untuk melaksanakan tugas. Upaya Fisik 

pada umumnya dinyatakan duduk dan berjalan. 
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2.10. Kemungkinan Resiko Bahaya 
 
 Kemungkinan Resiko Bahaya adalah potensi resiko kecelakaan fisik akibat pelaksanaan 

tugas. Kemungkinan Resiko Bahaya pada umumnya diisi tidak ada, kecuali untuk 
jabatan/pekerjaan tertentu. 

 
2.11. Syarat Jabatan 
 
 Syarat Jabatan merupakan rumusan tentang kualifikasi dan kemampuan kerja yang dituntut 

untuk dapat melaksanakan tugas jabatan. Kemampuan kerja dapat dipenuhi setelah 
CPNS/PNS memangku jabatan tersebut melalui pelatihan dan peningkatan pengetahuan 
kerja yang disyaratkan. 

 
a. Pendidikan 
 Pendidikan adalah syarat kualifikasi tingkat pendidikan tertentu yang diperlukan bagi 

CPNS, sedangkan bagi PNS sebagai calon pemegang jabatan fungsional umum cukup 
pengalaman kerja di bidangnya atau yang serumpun. 

b. Pelatihan 
 Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang perlu ditempuh 

pemegang jabatan fungsional umum untuk meningkatkan kemampuan kerja sesuai 
dengan tuntutan pelaksanaan tugas. 

c. Pengetahuan Kerja 
 Pengetahuan kerja adalah ilmu dan/atau informasi yang perlu dimiliki oleh pemegang 

jabatan fungsional umum untuk mendukung pelaksanaan tugas.  
d. Pengalaman Kerja 
 Pengalaman kerja adalah masa kerja PNS yang diperlukan untuk menduduki suatu 

jabatan fungsional umum. 
e. Kondisi Fisik 
 Kondisi Fisik adalah keadaan fisik calon pemegang jabatan. Pada umumnya syarat 

kondisi fisik adalah tidak membedakan laki-laki atau perempuan. 
f. Bakat 
 Bakat adalah indikasi potensi diri yang diperlukan untuk memangku suatu jabatan. 

 

Indikator Bakat: 
G Intelegensia, yaitu kemampuan belajar secara umum 

V Bakat Verbal, kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya 
secara efektif 

N Bakat Numerik, kemampuan untuk melakukan operasi arithmatik secara tepat dan 
akurat 

S Bakat pandang ruang, kemampuan berfikir secara visual mengenai bentuk-bentuk 
geometris, untuk memahami gambar-gambar dari benda-benda tiga dimensi 

P Bakat penerapan bentuk, kemampuan menyerap perincian-perincian yang berkaitan 
dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik 

Q Bakat ketelitian, kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan 
verbal atau dalam tabel 

K Bakat kondisi motor, kemampuan untuk mengkoordinir mata, tangan dan jari secara 
cepat dan cermat dalam membuat gerakan yang cepat 
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F Bakat kecakatan jari, kemampuan menggerakkan tangan dengan mudah dan penuh 
ketrampilan 

E Bakat kondisi mata, tangan, kaki, kemampuan menggerakkan tangan dan kaki 
secara koordinatif satu sama lain sesuai rangasangan penglihatan 

C Bakat membedakan warna, kemampuan memadukan atau membedakan berbagai 
warna yang asli yang gemerlapan. 

 
 

g. Temperamen 
 Temperamen adalah indikasi karakter dan kemampuan diri yang diperlukan untuk 

memangku suatu jabatan. 
 

Indikator Temperamen: 

D Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan 
memimpin, mengendalikan atau merencanakan 

F Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran 
perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandang pribadi 

I Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang 
lain dalam pendapat, sikap atau mertimbangan mengenai gagsan 

J 
Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan pembuatan kesimpulan, penilaian 
atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria rangsangan indra atau atas dasar 
pertimbangan pribadi. 

M 
Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, 
pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan criteria yang 
diukur atau yang dapat diuji. 

P Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari 
hanya penerimaan dan perbuatan instruksi 

R 
Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau 
secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan perangkat 
prosedur urutan atau kecepatan tertentu 

S 
Kemampuan menyesuaiakn diri untuk bekerja dengan ketegangan jiwa jika 
berhadapan dengan keadaan darurat kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja 
dengan kecepatan kerja dan perhatian teryus menerus merupakan keseluruhan atau 
sebagian aspek pekerjaan 

T 
Kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas, sering berganti 
dari tugas yang satu ke tugas yang lain yang berbagai sifatnya tanpa kehilangan 
efisiensi atau ketenangan diri 

 
h. Minat 
 Minat adalah kombinasi indikasi keinginan pegawai yang sesuai untuk menangani 

pekerjaan tertentu dalam suatu jabatan.  
 

Indikator Minat: 

1a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan benda atau 
obyek tertentu.  

1b 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan komunikasi 
data. 

2a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan orang, 
dalam niaga. 

2b Pilihan melakukan kegiatan yang 
bersifat ilmiah dan teknik. 

3a Pilihan melakukan kegiatan rutin, 
konkrit dan teratur. 3b Pilihan melakukan kegiatan yang 

bersifat abstrak dan kreatif. 

4a Pilihan melakukan kegiatan yang 
dianggap baik bagi orang lain. 4b 

Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan proses, mesin 
dan mekanik. 

5a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
menghasilkan prestise atau 
penghargaan dari pihak lain. 

5b 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
menghasilkan kepuasan nyata dan 
produksi. 
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C. PENERAPAN 
 
Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum menghasilkan informasi jabatan yang diterapkan 
untuk kepentingan manajemen sumber daya manusia.  
 
1. Penyusunan Formasi Pegawai 
 

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi 
Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 

 
Peta jabatan merupakan acuan untuk pelaksanaan analisis kebutuhan dan penyediaan formasi 
CPNS pada satuan organisasi DESDM yang bersangkutan, kecuali jabatan fungsional umum 
tertentu. Uraian jabatan fungsional umum memberikan informasi nama jabatan, ringkasan tugas, 
syarat jabatan, dan lain-lain yang disyaratkan dalam penyusunan formasi CPNS DESDM. 

 
Beberapa jabatan fungsional umum tertentu tidak bisa menjadi dasar kebutuhan formasi jabatan 
sebagaimana uraian jabatan yang bersangkutan walaupun tercantum dalam peta jabatan, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Penyelidik Geologi pada Badan Geologi; 
b. Penyelidik Geofisika pada Badan Geologi; dan 
c. Pengkaji Teknologi ESDM pada Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber 

Daya Mineral. 
Jabatan di atas dibentuk dengan perlakuan khusus karena terkait dengan jabatan fungsional 
tertentu, mengingat kepentingan penempatan pegawai dalam rangka pembinaan kepegawaian. 
 
Formasi CPNS DESDM untuk calon jabatan fungsional tertentu dapat disusun, sepanjang layak 
berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan formasi CPNS, dengan syarat pendidikan formal 
minimal Sarjana S1 dan diutamakan Sarjana S2. 

 
2. Pengadaan Pegawai 
 

Pengadaan pegawai meliputi perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, 
pengangkatan CPNS s.d. menjadi PNS dalam jabatan fungsional umum. 

 
Uraian jabatan fungsional umum menyediakan informasi nama jabatan, ringkasan tugas, syarat 
jabatan, bakat, temperamen dan minat yang sangat diperlukan untuk kepentingan proses 
pengadaan pegawai. 

 
3. Pengangkatan Jabatan dan Kenaikan Pangkat 
 

Pengangkatan dalam jabatan adalah penempatan/pemindahan PNS berdasarkan nama jabatan 
yang tercantum dalam peta jabatan dan/atau uraian jabatan. Jabatan dimaksud meliputi jabatan 
struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu. 

 
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS 
tehadap negara. Kenaikan pangkat menggunakan peta jabatan dan uraian jabatan dalam rangka 
penyesuaian golongan dan penyesuaian ijazah. 
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Khusus PNS DESDM berkualifikasi SLTA ke bawah yang tidak menduduki jabatan struktural 
maupun fungsional tertentu, pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat menggunakan 
uraian jabatan fungsional umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri 
ini. 

 
Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum DESDM pada jabatan Penyelidik Geologi, 
Penyelidik Geofisika dan Pengkaji Teknologi ESDM, dilaksanakan bagi PNS DESDM yang tidak 
lagi mengikuti jenjang karir dalam jabatan fungsional tertentu maupun jabatan struktural, namun 
aktivitas penyelidikan dan penelitian pegawai yang bersangkutan masih dibutuhkan.  
 
Pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu bagi PNS DESDM yang telah ada, mengikuti 
pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang 
berpendidikan SLTA (keterampilan) maupun Sarjana (keahlian). 
 

4. Petunjuk Kerja 
 

Uraian jabatan fungsional umum merupakan informasi jabatan yang memberikan petunjuk kerja, 
antara lain berupa rincian tugas dan hasil kerja yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh 
pemegang jabatan, sehingga dapat menjadi acuan untuk penilaian kinerja. 

 
5. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan  
 

Uraian jabatan fungsional umum mencakup informasi tentang pelatihan dan pengetahuan kerja 
yang dibutuhkan bagi pemegang jabatan dalam menjalankan tugasnya, sehingga berguna 
sebagai salah satu dasar penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan dalam jabatan bagi 
aparatur DESDM. 

 
6. Perencanaan Karier 
 

Karier PNS DESDM ditentukan melalui sistem pengembangan pegawai yang dirancang antara 
lain berdasarkan jalur, jenjang, pangkat dan jabatan. Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional 
umum memberikan arahan bagi rumusan perencanaan karier PNS DESDM. 

 
7. Evaluasi Jabatan 
 

Uraian jabatan fungsional umum merupakan informasi yang dapat menjadi dasar pelaksanaan 
evaluasi jabatan DESDM, mengingat dalam tahap pelaksanaan evaluasi jabatan dengan metode 
profil meliputi kegiatan inventarisasi jabatan, penentuan jabatan tolok, uraian tugas, karakteristik, 
penilaian/profiling, bobot pekerjaan, klasifikasi dan pemutakhiran, yang sangat penting bagi 
penentuan pola penggajian/remunerasi. Selain itu, informasi jabatan dapat menjadi database 
pada sistem informasi kepegawaian dalam rangka mendukung kegiatan evaluasi jabatan.  
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1. Nama Jabatan  : Administrator Jaringan dan Database 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II  : - Sekretariat Ditjen/Badan 
  - Pusat Sumber Daya Geologi 
  - Pusat Lingkungan Geologi 
  - Pusat Survei Geologi 
  - Pusat pada Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 
  - Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara 
  - Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 
  - Pusdiklat Geologi 
b. Eselon III  : - Bagian Rencana dan Laporan 
  - Bidang Informasi 
  - Bidang Afiliasi 
  - Bidang Sarana Teknis 
  - Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 
c. Eselon IV  : - Subbagian Pengelolaan Informasi 
  - Subbidang Penyediaan Informasi Publik 
  - Subbidang Informasi dan Publikasi 
  - Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 
  - Subbidang Program dan Kerja Sama 
  - Subbidang Perencanaan 

 
3. Ringkasan Tugas  :  
 Melakukan pengelolaan jaringan/infrastruktur informasi (LAN/WAN) untuk operasi komunikasi antar 

komputer dan pengelolaan basis data/database pada satuan organisasi Departemen. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Desain dan infratruktur jaringan; 
c. Data komputer yang sudah terhubung ke jaringan; 
d. Informasi perkembangan teknologi jaringan; 
e. Tata letak perangkat jaringan dan ruang/gedung instalasi; 
f. Desain awal struktur database; 
g. Data yang akan dimutakhirkan (updating); 
h. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Komputer Server; 
c. Sistem manajemen database; 
d. Perangkat perbaikan jaringan; 
e. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menginventarisir jaringan LAN/WAN dan administrasi pemakaian nomor komputer (Internet protocol); 
d. Menelusuri kerusakan jaringan dan melakukan perbaikan jaringan, serta mengatur lalulintas jaringan 

informasi; 
e. Menyusun bahan rencana pengembangan jaringan;  
f. Merancang struktur basis data/database dan mengendalikan pemutakhiran (updating) data, serta 

mengambil data sesuai keperluan (query); 
g. Melakukan pemantauan, pengendalian akses user ke jaringan LAN/WAN dan database; 
h. Memonitor dan mengoptimalisasi performa dan keamanan (security) database, serta merencanakan 

backup dan recovery database; 
i. Membuat buku petunjuk penggunaan (user manual book) jaringan dan database; 
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j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Rancangan rencana pengembangan jaringan/infrastruktur informasi; 
b. Kelancaran operasi Local Area Network/Wide Area Network); 
c. Nomor identitas komputer (Internet protocol); 
d. Analisis pengembangan struktur database; 
e. Kelancaran operasi permintaan data (Query) dan pemutakhiran data (updating); 
f. Buku petunjuk penggunaan (user manual book) jaringan dan database. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada.  
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal S1 Teknik Informatika, Ilmu Komputer, atau Teknik Komputer. 
b. Pelatihan : Teknologi Jaringan dan teknologi sistem operasi berbasis jaringan, 

Database Oracle/MS SQL Server/My Sql, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Perangkat keras dan lunak (hardware-software) komputer. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, N, S, Q. 
g. Temperamen : F, I, T. 
h. Minat : 1b, 2b, 3b, 4b. 
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1. Nama Jabatan : Penyusun Program Kerja 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : Bagian Rencana dan Laporan 
c. Eselon IV : - Subbagian Penyiapan Rencana Kerja 
   - Subbagian Penyiapan Rencana 
   - Subbagian Penyusunan Rencana dan Program 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan perumusan rencana kerja dan anggaran untuk penyusunan kebijakan dan program Unit 
Utama. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Departemen; 
c. Data penyerapan APBN tahun berjalan; 
d. Data usulan kegiatan dan anggaran satuan kerja Departemen; 
e. Data RPJP/M/T dan Renstra Departemen; 
f. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
g. Usulan rencana kerja pada satuan kerja Departemen; 
h. RAPBN tahun berikutnya; 
i. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan rumusan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (RK-KL), serta rumusan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang/Menengah/Tahunan Unit Utama; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Unit Utama; 
e. Menelaah tugas dan fungsi satuan organisasi Departemen untuk evaluasi rencana kegiatan pada 

satuan kerja Unit Utama; 
f. Menyiapkan rumusan masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dampak 

(impact) atas seluruh usulan rencana kegiatan pada satuan kerja Unit Utama; 
g. Meneliti kelengkapan dokumen setiap usulan rencana kegiatan pada satuan kerja Unit Utama; 
h. Menelaah kesesuaian usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dengan 

RPJP/M/T dan Renstra Unit Utama; 
i. Menyiapkan bahan rumusan anggaran satuan 2, satuan 3, serta rumusan RKA-KL dan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang berbasis tugas, fungsi dan kinerja satuan organisasi Unit Utama; 
j. Mengikuti pembahasan perencanaan anggaran pada satuan kerja Unit Utama dan pembahasan DIPA 

untuk pengujian alokasi anggaran setiap kegiatan; 
k. Memantau dan menganalisis pelaksanaan kegiatan RK-KL, RKA-KL dan Renstra Unit Utama; 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan Renstra, RK-KL dan RKA-KL untuk Unit Utama; 
b. Bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) untuk Unit Utama; 
c. Bahan rumusan DIPA satuan kerja pada Unit Utama; 
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d. Hasil analisis pelaksanaan RK-KL, RKA-KL dan Renstra Unit Utama. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Ekonomi Studi Pembangunan, atau Teknik 
bidang ESDM. 

b. Pelatihan : Perencanaan Pembangunan Nasional/Manajemen Proyek, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Moneter, Fiskal dan Tahap kegiatan usaha ESDM. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Laporan dan Kinerja  
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan  
b. Eselon III  : Bagian Rencana dan Laporan 
c. Eselon IV : - Subbagian Laporan  

- Subbagian Penyiapan Laporan 
- Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan akuntabilitas kinerja Unit Utama. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Renstra Departemen, Unit Utama dan Unit; 
c. Pedoman tentang Penyusunan LAKIP; 
d. Bahan masukan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan atau LAKIP dari Unit; 
e. Data kegiatan DIPA pada satuan kerja dan unit Departemen; 
f. Data pelaksanaan kegiatan Unit Utama dan Unit; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan sidang dan rapat kerja atau laporan pimpinan/laporan kerja rutin/laporan berkala 

Unit Utama; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan LAKIP dan RKT Unit Utama/Unit sesuai tugas, fungsi dan rencana 

strategis; 
e. Menelaah ketepatan pengisian input, output, outcome, benefit, impact dalam formulir LAKIP, RKT, 

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS); 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan sidang dan rapat kerja atau laporan pimpinan/laporan kerja rutin/laporan berkala Unit Utama; 
b. Bahan rumusan LAKIP dan RKT Unit Utama. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Ekonomi Studi Pembangunan, Teknik 
bidang ESDM, atau Administrasi Niaga. 

b. Pelatihan : Bimbingan teknis LAKIP, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen perencanaan anggaran, Good Public Governance. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Laporan Pelaksanaan Anggaran 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Keuangan 
  - Sekretariat Ditjen/Badan  
b. Eselon III  : - Bagian Perbendaharaan 
  - Bagian Keuangan 
c. Eselon IV : - Subbagian Perbendaharaan Kantor Pusat dan Energi 
  - Subbagian Perbendaharaan Geologi dan Badan 
  - Subbagian Perbendaharaan 
   

3. Ringkasan Tugas : 
Menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan/penyerapan realisasi, serta penyiapan laporan 
pertanggungjawaban keuangan APBN pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data pelaksanaan/realisasi APBN pada satuan organisasi Departemen; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan koordinasi dan kompilasi pelaporan pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja; 
d. Menganalisa laporan pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan mata anggaran 

pengeluaran/fungsi/sub fungsi/kegiatan; 
e. Melakukan perekaman data dan pemutakhiran data pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja; 
f. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja secara periodik; 
g. Melaksanakan pencocokan data penyerapan anggaran belanja dan realisasi penerimaan negara pada 

satuan organisasi Departemen; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Laporan pelaksanaan anggaran pada satuan organisasi Departemen. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi. 
b. Pelatihan : Bimbingan Teknis Keuangan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistem pertanggungjawaban keuangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Barang Milik Negara 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II   : - Biro Keuangan 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
    - Pusat pada Badan 
b. Eselon III   : - Bagian Kekayaan Negara 
   - Bagian Keuangan 
   - Bagian Umum dan Keuangan 
    - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV   : - Subbagian Penyiapan Kekayaan Minyak dan Gas Bumi  
   - Subbagian Penyiapan Kekayaan Geologi dan Sumber Daya Mineral 
   - Subbagian Penyiapan Kekayaan Penunjang dan Ketenagalistrikan 
   - Subbagian Kekayaan Negara 
   - Subbagian Rumah Tangga 
    - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Catatan, data dan dokumen kekayaan negara; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan inventarisasi BMN untuk pendataan kekayaan negara; 
d. Menyiapkan Laporan Mutasi Barang Semesteran/Tahunan dan Laporan Tahunan terhadap BMN; 
e. Memantau dan melaporkan dokumentasi BMN; 
f. Melakukan pencatatan BMN untuk administrasi Buku Induk Barang Inventaris (BIBI); 
g. Menyiapkan bahan laporan inventarisasi BMN secara berkala; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Bahan Laporan Mutasi Barang Semesteran/Tahunan dan Laporan Tahunan terhadap BMN; 
b. Bahan BIBI; 
c. Laporan Inventarisasi BMN. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Perbendaharaan, penerapan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi, dan lain-

lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen aset. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : Q, N. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat :  1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengolah Sistem Akuntansi  
 
2. Kedudukan 

a. Eselon II  : - Biro Keuangan 
  - Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Akuntansi 
  - Bagian Keuangan 
c. Eselon IV : - Subbagian Penyiapan Realisasi Anggaran 
  - Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 
  - Subbagian Akuntansi  

  
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pengumpulan, penelaahan dan perekaman data untuk implementasi sistem akuntansi instansi 
pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) satuan kerja Departemen; 
c. Data SPM dan SP2D satuan kerja Departemen; 
d. Data bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan Departemen; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan dokumen sumber penerimaan, pengeluaran dan bahan pembuatan neraca; 
d. Mengolah data anggaran dan realisasi anggaran penerimaan maupun pengeluaran anggaran; 
e. Melakukan pemasukan data laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran ke dalam 

aplikasi komputer; 
f. Menyiapkan laporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Akuntansi Barang Milik 

Negara (SABMN) dan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai bidang kegiatan; 
g. Mencetak dan meneliti keakuratan konsep laporan SAI, SAAT dan SAP sesuai bidang kegiatan; 
h. Menyimpan dokumen SSBP/SPM/SP2D, rekapitulasi pendapatan dan belanja, dan data neraca; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Laporan Akuntansi Instansi dan Departemen; 
b. Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 

11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi. 
b. Pelatihan : Sistem Akuntansi Pemerintah, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Standardisasi akuntansi dan perbendaharaan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
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g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1a,3a.  
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Peraturan Perundang-undangan  
 
2. Kedudukan   :   

a. Eselon II : - Biro Hukum dan Humas 
  - Sekretariat Ditjen 
b. Eselon III : - Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan  
  - Bagian Hukum dan Perundang-undangan  
c. Eselon IV : - Subbagian Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi 
  - Subbagian Perundang-undangan Ketenagalistrikan 

- Subbagian Perundang-undangan Geologi dan Sumber Daya Mineral 
- Subbagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan telaahan naskah akademik peraturan perundang-undangan, serta menyiapkan rumusan 
peraturan perundang-undangan bidang ESDM. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Buku literatur bidang hukum; 
c. Usulan rencana peraturan perundang-undangan ; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan perumusan peraturan perundang-undangan; 
d. Menyiapkan bahan harmonisasi dan konsultasi publik; 
e. Mengumpulkan bahan tanggapan dan merumuskan penyempurnaan rancangan peraturan 

perundang-undangan; 
f. Menyusun finalisasi rancangan peraturan perundang-undangan; 
g. Memberikan telaahan yuridis terhadap penetapan (beschiking); 
h. Memantau perkembangan proses penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; 
i. Mengevaluasi program legislasi nasional dan program regulasi; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rancangan peraturan perundang-undangan; 
b. Naskah akademik bidang hukum. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ilmu Hukum. 
b. Pelatihan : Legal Drafting, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Peraturan perundang-undangan bidang ESDM. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
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g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 3b, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum 
 
2. Kedudukan   : 

a. Eselon II  : - Biro Hukum dan Humas 
  - Sekretariat Ditjen  
b. Eselon III  : - Bagian Bantuan Hukum 
  - Bagian Hukum dan Perundang-undangan 
c. Eselon IV : - Subbagian Bantuan Hukum Minyak dan Gas Bumi 

- Subbagian Bantuan Hukum Ketenagalistrikan 
  - Subbagian Bantuan Hukum Geologi dan Sumber Daya Mineral 
  - Subbagian Pertimbangan Hukum 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Memberikan pertimbangan/nasehat hukum dan pendampingan hukum atas permasalahan hukum pada 
satuan organisasi Departemen. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Permasalahan/tuntutan hukum; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menelaah permasalahan/gugatan hukum; 
d. Meneliti kebenaran permintaan bantuan hukum dan mengumpulkan bukti untuk bahan pendampingan 

hukum;  
e. Memberikan bahan layanan konsultasi/nasehat hukum atas permasalahan hukum;  
f. Menyiapkan bahan jawaban yuridis atas permasalahan hukum; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Pendapat Hukum (Legal Opinion). 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ilmu Hukum. 
b. Pelatihan : Kemahiran litigasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Peraturan perundang-undangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya,  

  sedangkan CPNS tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Sehat/Normal, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 2a, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Pelaksana Kehumasan 
  
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Hukum dan Perundang-undangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Informasi Hukum 
  - Subbagian Hukum 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan penjelasan, informasi hukum, dan publikasi atas kegiatan dan kebijakan, serta 
pengelolaan perpustakaan pada satuan organisasi Departemen. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Buku literatur akademis; 
c. Keterangan pimpinan dan bahan pidato pimpinan; 
d. Agenda dan catatan pelaksanaan acara; 
e. Berita media/rekaman/foto; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Lemari/ruang perpustakaan. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis berita dan status situasi opini publik atas kebijakan Departemen, serta telaahan 

umpan balik hasil penyebarluasan informasi; 
d. Mengikuti perkembangan kebijakan pimpinan dan memantau aktivitas pimpinan; 
e. Menyiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan peliputan dan 

pameran; 
f. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 
g. Menyiapkan bahan peliputan berupa kaset, poster, foto, audio visual dan lain-lain; 
h. Menyusun bahan siaran pers berdasarkan data dan informasi dari satuan organisasi Departemen 

maupun instansi lain dan masyarakat; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Publikasi kebijakan dan kegiatan Departemen; 
b. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 
c. Abstrak peraturan perundang-undangan. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Komunikasi. 
b. Pelatihan : Public relation, dan lain-lain.  
c. Pengetahuan Kerja : Kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya,  

  sedangkan CPNS tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik : Sehat/Normal, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 2a, 3b, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Sekretaris Menteri/Eselon I 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Tata Usaha 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 

  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 

c. Eselon IV : - Subbagian Tata Usaha Menteri 
  - Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Tata Usaha 
  - Subbagian Tata Usaha dan Keuangan 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan dukungan administrasi Menteri/Eselon I yang meliputi kesekretariatan, ketatausahaan, 
layanan komunikasi, serta menyiapkan acara dan jadwal pimpinan guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas Menteri/Eselon I. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan Tata Persuratan Dinas; 
c. Kamus bahasa; 
d. Daftar alamat/telepon/faksimili/e-mail pejabat dan instansi pemerintah/BUMN; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat bahan lain yang ditujukan kepada 

Menteri/Eselon I; 
d. Menyusun acara kegiatan Menteri/Eselon I sesuai dengan rencana kegiatan dan petunjuknya dalam 

buku agenda dan papan kegiatan sebagai informasi dan jadwal kegiatan; 
e. Membuat notulen atau risalah rapat tertentu pada acara Menteri/Eselon I; 
f. Meneliti konsep surat Menteri/Eselon I dari segi tata persuratan dinas; 
g. Menyiapkan agenda acara atau jadwal Menteri/Eselon I, serta mengingatkan Menteri/Eselon I tentang 

jadwal kegiatan;  
h. Menghubungi dan mengkonfirmasikan kepada Unit Utama dan instansi terkait tentang acara dan 

keprotokolan Menteri/Eselon I; 
i. Menerima tamu dan penjadwalan pertemuan dengan Menteri/Eselon I; 
j. Melaksanakan dokumentasi sesuai kebutuhan Menteri/Eselon I; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Jadwal acara Menteri/Eselon I; 
b. Dokumen persuratan Menteri/Eselon I; 
c. Catatan/notulen rapat tertentu; 
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d. Informasi kenegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII Sekretaris atau bidang ilmu sosial lainnya. 
b. Pelatihan : Sekretaris, komputer, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Administrasi kantor, Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan, Microsoft 

Office. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : P, Q, F. 
g. Temperamen : P, R, M. 
h. Minat : 1a, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Protokol 
 

2. Kedudukan : 
a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Protokol Pimpinan Departemen 
  - Subbagian Protokol Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Tata Usaha 
  - Subbagian Rumah Tangga 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan kegiatan keprotokolan Menteri dan pimpinan satuan organisasi Unit Utama, guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Jadwal pimpinan satuan organisasi; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Kendaraan operasional protokol; 
b. Komputer; 
c. Meja dan kursi; 
d. Handy Talky. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menyiapkan bahan potret/rencana kegiatan perjalanan pimpinan satuan organisasi; 
d. Menyiapkan rencana akomodasi pimpinan satuan organisasi serta rencana keprotokolan; 
e. Mengkoordinasikan acara dan kegiatan pimpinan satuan organisasi dengan unit dan instansi terkait 

termasuk dengan keprotokolan Presiden, Wakil Presiden dan DPR;  
f. Membawakan acara pada kegiatan upacara dan pertemuan resmi lain yang dihadiri oleh menteri, 

Pimpinan Unit Utama, dan Pimpinan Unit berdasarkan susunan acara kegiatan yang telah ditentukan; 
g. Mengurus kedatangan dan keberangkatan pimpinan Departemen; 
h. Mengatur penjemputan dan pengantaran tamu, serta acara kegiatan tamu Menteri, Pimpinan  Unit 

Utama, dan Pimpinan Unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadwal acara yang telah 
disusun sebagai penyambutan dan pelayanan tamu pimpinan; 

i. Melaksanakaan arahan dan petunjuk kedinasan dari  atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 

 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rencana jalur, akomodasi, transportasi kegiatan pimpinan satuan organisasi; 
b. Kelancaran susunan kegiatan; 
c. Kelancaran pelaksanaan keprotokolan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal DIII Komunikasi, Publisistik, Kehumasan, atau Sekretaris. 
b. Pelatihan : Keprotokolan, Kehumasan dan Sekretaris, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Keprotokolan, Tata pelayanan tamu pimpinan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyiap Sarana dan Prasarana Kerja 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum  
  - Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Perlengkapan 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Urusan Dalam Departemen  
  - Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal  
  - Subbagian Rencana Kebutuhan 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Perlengkapan 

   
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan ruangan rapat, berupa sarana dan prasarana kerja serta mengatur tata ruang dan acara rapat 
agar penyelenggaraan rapat berjalan lancar. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Jadwal rapat; 
c. Daftar barang inventaris; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Handy Talky. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana serta peralatan dan pelengkapan rapat dengan 

unit lain untuk kelancaran pelaksanaan acara rapat, upacara, coffee morning, pelantikan pejabat, 
pameran, seminar, serta perayaan hari besar agama dan kegiatan Porseni; 

d. Menyiapkan formulir permintaan ruang rapat untuk melayani keperluan permintaan ruangan, sarana 
dan prasarana kerja dari unit yang membutuhkan; 

e. Memeriksa dan menyampaikan permintaan ruang rapat yang diajukan oleh unit kepada atasan untuk 
mendapatkan persetujuan dan arahan; 

f. Memantau penyiapan ruang rapat yang telah disetujui; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Operasional penggunaan sarana dan prasarana kerja untuk kegiatan kantor; 
b. Daftar usia pakai/kegunaan/utilitas sarana dan prasarana kerja kantor. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII Teknik Mesin, Listrik, atau Bangunan. 
b. Pelatihan : Teknis pemasangan alat perlengkapan rapat, dan lain-lain. 
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c. Pengetahuan Kerja : Tata perlengkapan, peralatan dan ruangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengawas Keamanan dan Kebersihan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan  
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Perlengkapan 
  - Subbagian Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengawasi dan melaporkan pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor yang dilakukan oleh petugas 
Satuan Pengamanan (Satpam) dan cleaning services. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan ketertiban dan keamanan; 
c. Gambar situasi gedung dan halaman kantor; 
d. Jumlah petugas, penempatan, serta status rekanan Satpam dan cleaning services; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Meja dan kursi; 
b. Close Circuit Television (CCTV); 
c. Alat bantu keamanan; 
d. Handy Talky/alat bantu komunikasi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian setempat;  
d. Menyusun jadwal kerja petugas Satpam; 
e. Memonitor pelaksanaan jadwal kerja dan kesiapsiagaan kegiatan Satpam dan cleaning services; 
f. Mengontrol buku laporan pelaksanaan tugas Satpam dan cleaning services, serta mencatat dan 

memberi arahan atas kejadian yang belum mendapat penyelesaian;  
g. Menyiapkan rencana kebutuhan alat keamanan dan kebersihan kantor; 
h. Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan, permasalahan keamanan dan kebersihan yang dihadapi 

kepada atasan; 
i. Memeriksa kebersihan ruangan dan halaman kantor, serta taman-taman secara rutin di lingkungan 

kantor; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di luar dan di dalam ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Ketertiban dan keamanan kantor; 
b. Kebersihan ruangan dan halaman kantor, serta taman-taman; 
c. Keamanan dan kebersihan barang inventaris di kantor; 
d. Keselamatan kerja pegawai di kantor; 
e. Bahan rencana kebutuhan alat keamanan dan kebersihan kantor. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII semua jurusan. 
b. Pelatihan : Kamtibmas, Beladiri, Pertamanan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Teknik pengamanan dan kebersihan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pendistribusi Barang Inventaris 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen 
b. Eselon III  : - Bagian Perlengkapan 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
c. Eselon IV : - Subbagian Distribusi dan Inventarisasi 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menguji dan mencatat barang inventaris yang diterima, serta mendistribusikan penggunaan barang 
inventaris pada satuan organisasi Departemen.  
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Barang inventaris kantor; 
c. Laporan mutasi barang; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menerima dan mencek barang yang dilaporkan oleh satuan kerja/Panitia Pengadaan  menurut 

kualifikasi dan spesifikasi barang; 
d. Membukukan penerimaan dalam buku register sesuai dengan jenis, jumlah dan kualitas barang 

inventaris kantor; 
e. Menyiapkan daftar persediaan barang inventaris menurut merek, pembuatan, tahun pembelian, jenis 

anggaran, nomor kode barang dan keadaan barang, serta data status penggunaan dan kondisi 
barang inventaris kantor; 

f. Mengawasi pencatatan/penomoran kode lokasi dan barang inventaris yang dilakukan pengurus 
barang inventaris satuan kerja, serta merevisi daftar persediaan barang inventaris kantor; 

g. Menyiapkan naskah serah terima barang inventaris kantor pada satuan kerja; 
h. Menyiapkan surat pinjam pakai barang inventaris kantor, serta menyiapkan dokumen 

penyerahan/pendistribusian barang inventaris kantor; 
i. Menyiapkan Daftar Inventaris Ruangan (DIR); 
j. Mengelola barang habis pakai (ATK, atau barang yang digunakan dalam satu tahun) untuk disimpan 

dalam gudang barang habis pakai sesuai jenis, jumlah dan tempat, serta mencatat jenis dan jumlah 
barang dalam kartu barang; 

k. Mengawasi pengeluaran dan keadaan stock barang habis pakai dari gudang berdasarkan daftar 
permintaan yang telah disetujui; 

l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja :  

a. Surat pinjam pakai; 
b. Laporan persediaan dan penggunaan barang inventaris kantor; 
c. Daftar barang invetaris serta penempatannya; 
d. Daftar persediaan barang; 
e. Daftar Inventaris Ruangan (DIR); 
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f. Naskah serah terima; 
g. Kartu barang. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, atau Administrasi Niaga. 
b. Pelatihan : Administrasi Perlengkapan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Pengelolaan persediaan barang inventaris. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengawas Pemeliharaan Barang Inventaris 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II   : - Biro Umum 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
   - Pusat pada Badan    
b. Eselon III   : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
   - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
   - Bagian Umum dan Kepegawaian 
   - Bagian Umum dan Keuangan  
   - Bagian Umum 
   - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV   : - Subbagian Urusan Dalam Departemen 
   - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
   - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Rumah Tangga 
   - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Kepegawaian dan Umum 
   - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Memantau dan menelaah kondisi barang inventaris, serta mengawasi pekerjaan pemeliharaan dan 
perbaikan barang inventaris. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Daftar barang inventaris; 
c. Petunjuk manual pemeliharaan barang inventaris; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Alat bantu deteksi fungsi elektro/mesin mekanik dan bangunan. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Memantau keadaan operasi instalasi listrik, AC, meja kursi, telepon, mesin genset, lift, kendaraan 

dinas, perlengkapan sound system, audio visual, komputer, bangunan, instalasi air dan barang 
inventaris operasional kerja lainnya; 

d. Menganalisis kerusakan barang inventaris berdasarkan laporan atau permintaan, serta membuat 
laporan kebutuhan perawatan barang inventaris operasional kerja; 

e. Mengawasi dan memantau pekerjaan perbaikan barang inventaris yang dilakukan petugas atau pihak 
ketiga/rekanan untuk mengetahui perkembangan pekerjaan perbaikan; 

f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Daftar kebutuhan perawatan/pemeliharaan barang inventaris; 
b. Operasional barang inventaris kantor. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal DIII Teknik Mesin, Listrik, atau Bangunan. 
b. Pelatihan : Teknik Mesin, Elektro Mekanik, Bangunan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistim perawatan mesin, elektro mekanik dan bangunan.    
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, P. 
g. Temperamen : P, R, J. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Kepegawaian  
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
  - Pusat pada Badan 
  - PTK Akamigas (Tidak ada penyetaraan eselonisasi di PTK Akamigas) 
b. Eselon III  : - Bagian Data dan Informasi Pegawai 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Hukum dan Kepegawaian 
  - Bagian Kepegawaian 
  - Bagian Tata Usaha  
c. Eselon IV  : - Subbagian Tata Naskah dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Kepegawaian  
  - Subbagian Administrasi Kepegawaian 
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian 
  - Subbagian Mutasi Kepegawaian 

  - Subbagian Kepegawaian dan Umum  
  - Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 
 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melaksanakan dukungan administrasi urusan pembinaan kepegawaian pada satuan organisasi 
Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menganalisis data dan informasi pegawai, serta memeriksa keabsahan dokumen pegawai; 
d. Menyusun bahan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai, atau bahan penyusunan rencana 

kerja kepegawaian yang meliputi rencana kenaikan pangkat, pensiun, kenaikan gaji berkala, ujian 
dinas dan penyesuaian ijazah/pendidikan pegawai; 

e. Menyiapkan bahan urusan penempatan pegawai, pengangkatan, kepangkatan, diperbantukan, 
dipekerjakan, penarikan kembali, tugas/izin belajar (dalam dan luar negeri), pemberhentian, disiplin, 
penilaian kinerja pegawai, penilaian angka kredit, kesejahteraan/penghargaan dan penyelenggaraan 
Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan); 

f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Rencana pengembangan pegawai; 
b. Rencana kerja kepegawaian; 
c. Bahan mutasi pegawai; 
d. Kelengkapan data Sistem Informasi Kepegawaian. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Ilmu Hukum, atau Sospol. 
b. Pelatihan : Bimbingan teknis kepegawaian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 



 

 

38 

1. Nama Jabatan  : Analis Pengembangan Pegawai  
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai  
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Hukum dan Kepegawaian 

      - Bagian Kepegawaian 
c. Eselon IV  : - Subbagian Pengembangan Karir  
  - Subbagian Kepegawaian 

    - Subbagian Pengembangan Pegawai 
 

3. Ringkasan Tugas  :  
Melaksanakan analisis kepegawaian untuk pengembangan pegawai pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Hasil analisis jabatan; 
e. Hasil analisis identifikasi kebutuhan diklat; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan telaahan kondisi dan peta kekuatan kepegawaian; 
d. Meneliti informasi jabatan untuk kepentingan pengembangan pegawai; 
e. Menganalisis kesesuaian kondisi kompetensi personil terhadap standar kompetensi jabatan untuk 

pengembangan pegawai; 
f. Melakukan analisis kebutuhan pengembangan pegawai unit kerja Departemen; 
g. Menyusun prioritas kebutuhan pengembangan pegawai; 
h. Menyiapkan bahan rumusan perencanaan dan pola karier pegawai; 
i. Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen sumber daya manusia; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Data kondisi dan peta kekuatan kepegawaian;  
b. Hasil analisis kebutuhan dan prioritas pengembangan pegawai; 
c. Bahan rumusan perencanaan dan pola karir pegawai. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Hukum, atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Diklat teknis analisis jabatan dan kepegawaian, diklat teknis analisis 

kebutuhan diklat (TNA), bimbingan teknis kepegawaian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  :  Analis Rencana Pengembangan Sistem Pembangkit Tenaga Listrik 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  :  Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan  
b. Eselon III  :  Subdirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan 
c. Eselon IV  :  Seksi Program Pembangkitan Tenaga Listrik 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan analisis penyediaan tenaga listrik untuk penyusunan perencanaan pengembangan sistem 
pembangkit tenaga listrik. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah (RPJP/M) dan Rencana Strategis Departemen; 
c. Rencana Umum Ketenagalistrikan  Nasional (RUKN); 
d. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); 
e. Statistik perekonomian nasional; 
f. Data pembangkitan tenaga listrik; 
g. Hasil penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikan; 
h. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik per wilayah maupun nasional; 
d. Menyiapkan bahan rumusan formulasi dan penerapan model/metoda perencanaan pembangunan 

pembangkit tenaga listrik; 
e. Menyusun identifikasi permasalahan dan alternatif solusi pembangunan pembangkit tenaga listrik; 
f. Menyiapkan bahan rumusan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan pembangunan 

pembangkit tenaga listrik; 
g. Melakukan pemantauan perkembangan operasi dan pembangunan pembangkit tenaga listrik; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik; 
b. Bahan rumusan formulasi dan penerapan model perencanaan pembangunan pembangkit tenaga 

listrik; 
c. Bahan rencana  pengembangan pembangkit tenaga listrik; 
d. Data perkembangan operasi dan pembangunan pembangkit tenaga listrik; 
e. Data sistem pembangkitan tenaga listrik. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Elektro (Ketenagalistrikan). 
b. Pelatihan : Model perencanaan pembangkitan, perencanaan pembangunan 

nasional, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Penerapan teknologi transmisi/distribusi dan sistem interkoneksi 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki / Perempuan. 
f. Bakat : G, S. 
g. Temperamen : F, I. 
h. Minat : 2b, 3b. 
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1.  Nama Jabatan : Analis Sumber Energi Primer 
 
2. Kedudukan: 

a. Eselon II :  Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan 
b. Eselon III  :  Subdirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan 
c. Eselon IV :  Seksi Program Pembangkitan Tenaga Listrik 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis pemanfaatan sumber energi primer untuk perencanaan pembangunan pembangkit 
tenaga listrik. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. RPJP/M dan Rencana Strategis Departemen; 
c. RUKN dan RUPTL; 
d. Statistik perekonomian nasional; 
e. Hasil penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikan; 
f. Hasil penelitian sumber daya geologi; 
g. Data pembangkitan tenaga listrik; 
h. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis potensi dan kelayakan penggunaan sumber energi untuk pembangkit tenaga 

listrik; 
d. Melakukan identifikasi permasalahan dan alternatif solusi penggunaan sumber energi untuk 

pembangkit tenaga listrik; 
e. Melakukan analisis optimalisasi penggunaan berbagai sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik, 

serta evaluasi program penyediaan tenaga listrik; 
f. Menyusun peta tematik pemanfaatan sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rencana pemanfaatan energi primer; 
b. Dokumen tentang pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan; 
c. Data rencana lokasi pembangkit tenaga listrik. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan: 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Elektro (Ketenagalistrikan), atau Teknik Mesin. 
b. Pelatihan :  Perencanaan energi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja  :  Penerapan teknologi pembangunan pembangkit tenaga listrik. 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki /Perempuan. 
f. Bakat :  V, S. 
g. Temperamen :  F, I, M. 
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h. Minat :  2b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  :  Analis Rencana Pengembangan Sistem Penyaluran Tenaga Listrik 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  :  Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan  
b. Eselon III  :  Subdirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan 
c. Eselon IV  :  Seksi Program Penyaluran Tenaga Listrik 

 
3. Ringkasan Tugas  : 
 Melakukan analisis penyediaan tenaga listrik untuk penyusunan perencanaan pengembangan sistem 

penyaluran tenaga listrik. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. RPJP/M dan Rencana Strategis Departemen; 
c. RUKN dan RUPTL; 
d. Statistik perekonomian nasional; 
e. Hasil penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikan; 
f. Data pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyusun identifikasi permasalahan dan alternatif solusi pembangunan penyaluran tenaga listrik; 
d. Melakukan penerapan model/metoda perencanaan penyaluran tenaga listrik; 
e. Melakukan analisis ketenagalistrikan terhadap rencana pengembangan transmisi/distribusi listrik dan 

atau sistem interkoneksi penyaluran tenaga listrik ke dalam bentuk gambar, peta, network, flowchart, 
tabel, grafik, dan lainnya; 

f. Menyiapkan bahan rumusan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan pembangunan 
penyaluran tenaga listrik; 

g. Melakukan pemantauan perkembangan operasi dan pembangunan transmisi tenaga listrik; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis ketenagalistrikan terhadap rencana pengembangan transmisi/distribusi listrik dan atau 
sistem interkoneksi penyaluran tenaga listrik; 

b. Bahan rumusan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan pembangunan penyaluran tenaga 
listrik; 

c. Data perkembangan operasi dan pembangunan transmisi tenaga listrik; 
d. Data sistem transmisi tenaga listrik; 
e. Laporan pelaksanaan kegiatan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Elektro (Ketenagalistrikan). 
b. Pelatihan : Model perencanaan penyaluran, perencanaan pembangunan nasional, 

dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Penerapan teknologi transmisi/distribusi dan sistem interkoneksi. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki / Perempuan. 
f. Bakat : G, S. 
g. Temperamen : F, I. 
h. Minat : 2b, 3b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Program Investasi Pembangunan Tenaga Listrik 
  
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan 
b. Eselon III  :  Subdirektorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik 
c. Eselon IV :  Seksi Investasi Tenaga Listrik 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis kebijakan untuk penyusunan program investasi penyediaan tenaga listrik.  
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. RPJP/M dan Rencana Strategis Departemen; 
c. RUKN dan RUPTL; 
d. Statistik perekonomian nasional; 
e. Data pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas: 

a. Menelah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis kebutuhan dan iklim investasi penyediaan tenaga listrik; 
d. Melakukan analisis permasalahan dan alternatif solusi pengembangan investasi tenaga listrik; 
e. Menyusun bahan evaluasi dan rancangan kebijakan investasi untuk percepatan pembangunan 

infrastruktur penyediaan tenaga listrik; 
f. Menyiapkan bahan rumusan rencana investasi penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah, 

BUMN/BUMD, dan swasta; 
g. Mengikuti perkembangan investasi oleh badan usaha penyediaan tenaga listrik; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Hasil analisis kebutuhan dan iklim investasi penyediaan tenaga listrik; 
b. Bahan rancangan kebijakan investasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur penyediaan 

tenaga listrik;  
c. Bahan rumusan rencana investasi penyediaan tenaga listrik; 
d. Data perkembangan investasi oleh badan usaha penyediaan tenaga listrik. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Elektro (Ketenagalistrikan), Manajemen, atau  S2 
Kebijakan/Ekonomi. 

b. Pelatihan :  Manajemen investasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja  :  Kegiatan penyediaan tenaga listrik. 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki /Perempuan 
f. Bakat :  V, Q. 
g. Temperamen :  I, P. 



 

 

47 

h. Minat :  1b, 4a. 
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1. Nama Jabatan : Analis Rencana Pendanaan Pembangunan Tenaga Listrik 
  
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan 
b. Eselon III  :  Subdirektorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik 
c. Eselon IV  :  Seksi Pendanaan Tenaga Listrik 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis pembiayaan untuk penyusunan rencana pendanaan program pembangunan tenaga 
listrik.  

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. RPJP/M dan Rencana Strategis Departemen; 
c. RUKN dan RUPTL; 
d. Data kebutuhan investasi tenaga listrik dan kebijakan fiskal Pemerintah; 
e. Daftar Rencana Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri (DRPHLN/blue book); 
f. Dokumen perjanjian pinjaman luar negeri. 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data potensi sumber pendanaan program pengembangan tenaga listrik; 
d. Melakukan analisis permasalahan dan alternatif solusi perolehan dana untuk investasi tenaga listrik; 
e. Menyusun bahan rencana pendanaan program pengembangan tenaga listrik; 
f. Menyiapkan bahan analisis biaya-manfaat dan evaluasi atas usulan proyek tenaga listrik; 
g. Menyusun dokumentasi perjanjian pinjaman luar negeri; 
h. Melakukan pemantauan perkembangan pendanaan program pembangunan tenaga listrik; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data potensi sumber pendanaan program pengembangan tenaga listrik; 
b. Bahan rencana pendanaan program pengembangan tenaga listrik; 
c. Hasil analisis biaya-manfaat dan evaluasi proyek tenaga listrik; 
d. Dokumentasi perjanjian pinjaman luar negeri; 
e. Data perkembangan pendanaan program pembangunan tenaga listrik. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Elektro (Ketenagalistrikan), atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Analisis finansial, evaluasi proyek, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja  :  Sistem kerja sama pendanaan dari anggota Consultative Group on 

Indonesia (CGI). 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki /Perempuan. 
f. Bakat :  N, Q. 
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g. Temperamen :  R. 
h. Minat  :  1b. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Program Pembangunan Tenaga Listrik Sosial 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan 
b. Eselon III : Subdirektorat  Tenaga Listrik Sosial 
c. Eselon IV : Seksi Program Tenaga Listrik Sosial 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan analisis untuk penyusunan rencana program pembangunan tenaga listrik sosial. 
 
4. Bahan Kerja  : 

a. Peraturan Perundang-undangan; 
b. Data propinsi dan kabupaten yang belum terlistriki; 
c. Data pembangunan tenaga listrik sosial; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-perundangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan standar dan kriteria tenaga listrik sosial, serta bahan rumusan pedoman pelaksanaan 

tenaga listrik sosial; 
d. Mengumpulkan data wilayah yang belum terlistriki dan daerah kritis penyediaan tenaga listrik; 
e. Melakukan analisis permasalahan dan alternatif solusi untuk penyediaan tenaga listrik sosial; 
f. Menyusun bahan rancangan program pengembangan tenaga listrik sosial; 
g. Melakukan pemantauan perkembangan kegiatan penyediaan tenaga listrik sosial; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
  
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rumusan pedoman pelaksanaan tenaga listrik sosial;  
b. Data wilayah yang belum terlistriki dan daerah kritis penyediaan tenaga listrik; 
c. Bahan rancangan program pengembangan tenaga listrik sosial; 
d. Data perkembangan kegiatan penyediaan tenaga listrik sosial. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya  : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Elektro (Ketenagalistrikan). 
b. Pelatihan : Perencanaan energi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan/teknologi listrik perdesaan dan harga energi. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, S. 
g. Temperamen : F, I. 
h. Minat : 2b, 3b. 



 

 

51 

1. Nama Jabatan  : Analis Rencana Pendanaan Pembangunan Tenaga Listrik Sosial 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan 
b. Eselon III : Subdirektorat Tenaga Listrik Sosial 
c. Eselon IV : Seksi Pendanaan Tenaga Listrik Sosial  

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Menyiapkan rencana pendanaan program pembangunan tenaga listrik sosial.  
 
4. Bahan Kerja  : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Daerah yang belum terlistriki dan telah berlistrik; 
c. Data pendanaan tenaga listrik; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data potensi sumber pendanaan program pengembangan tenaga listrik sosial; 
d. Melakukan analisis permasalahan dan alternatif solusi perolehan dana untuk pengembangan tenaga 

listrik sosial; 
e. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan strategi pengembangan tenaga listrik sosial; 
f. Menyusun bahan rencana pendanaan program pengembangan tenaga listrik sosial; 
g. Menyiapkan bahan analisis ekonomi dan evaluasi atas usulan proyek tenaga listrik sosial; 
h. Menyiapkan kelengkapan dokumen usulan pendanaan luar negeri untuk proyek tenaga listrik sosial; 
i. Melakukan pemantauan perkembangan pendanaan program pembangunan tenaga listrik sosial; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Data potensi sumber pendanaan program pengembangan tenaga listrik sosial; 
b. Bahan rumusan kebijakan dan strategi pengembangan tenaga listrik sosial; 
c. Bahan rencana pendanaan program pengembangan tenaga listrik sosial; 
d. Hasil analisis ekonomi dan evaluasi proyek tenaga listrik sosial; 
e. Data perkembangan pendanaan program pembangunan tenaga listrik sosial. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Elektro (Ketenagalistrikan), atau Ekonomi. 
b. Pelatihan : Analisis ekonomi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan/teknologi listrik perdesaan dan harga energi. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, S. 
g. Temperamen : F, I. 
h. Minat : 2b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Kerja Sama Ketenagalistrikan 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  :  Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan  
b. Eselon III  :  Subdirektorat Kerjasama Ketenagalistrikan  
c. Eselon IV  :  - Seksi Bilateral dan Dalam Negeri 
  - Seksi Multilateral dan Regional 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan analisis potensi kerja sama di dalam negeri dan luar negeri untuk program pengembangan 
ketenagalistrikan. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Informasi dari kedutaan besar, lembaga internasional, instansi terkait, dan jaringan internet;  
c. DRPHLN; 
d. Dokumen perjanjian kerja sama ketenagalistrikan; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis potensi kerja sama untuk program pengembangan tenaga listrik; 
d. Melakukan analisis dokumen perjanjian dan tawaran kerja sama untuk program pengembangan tenaga 

listrik; 
e. Menyiapkan bahan rencana dan program untuk peningkatan kerja sama pengembangan tenaga listrik; 
f. Menyiapkan bahan dialog dan/atau diplomasi untuk penyusunan dokumen perjanjian kerja sama; 
g. Menyiapkan kelengkapan dokumen usulan pendanaan luar negeri untuk penyusunan DRPHLN proyek 

tenaga listrik; 
h. Melakukan pemantauan perkembangan kerja sama pembangunan tenaga listrik; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran 

tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis potensi kerja sama untuk program pengembangan tenaga listrik; 
b. Bahan rencana dan program untuk peningkatan kerja sama pengembangan tenaga listrik; 
c. Bahan dialog dan/atau diplomasi untuk penyusunan dokumen perjanjian kerja sama;  
d. Dokumen usulan pendanaan luar negeri untuk penyusunan DRPHLN proyek tenaga listrik; 
e. Data perkembangan kerja sama pembangunan tenaga listrik. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya  : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Hubungan Internasional, atau S1 Teknik Elektro 
(Ketenagalistrikan). 

b. Pelatihan : Diplomasi, bahasa asing, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan pembangunan tenaga listrik. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
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f. Bakat : V, S 
g. Temperamen : I, P 
h. Minat : 1b, 2a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengolah Data Kerja Sama Ketenagalistrikan 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  :  Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan  
b. Eselon III  :  Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan  
c. Eselon IV  :  - Seksi Bilateral dan Dalam Negeri   *) 
  - Seksi Multilateral dan Regional   *) 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Mengumpulkan dan mengolah data perjanjian kerja sama bidang ketenagalistrikan. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Informasi dari kedutaan besar, lembaga internasional, instansi terkait, dan jaringan internet;  
c. DRPHLN; 
d. Dokumen perjanjian kerja sama ketenagalistrikan; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer ; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data perjanjian kerja sama ketenagalistrikan; 
d. Mengklasifikasikan data dan menyusun pengembangan struktur informasi; 
e. Menyusun rumusan diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi perjanjian kerja sama 

ketenagalistrikan;  
f. Menyiapkan pengembangan sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database perjanjian kerja 

sama ketenagalistrikan; 
g. Menyusun bahan laporan perkembangan pelaksanaan perjanjian kerja sama ketenagalistrikan; 
h. Menyusun dokumentasi perjanjian kerja sama ketenagalistrikan; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Dokumen konsep perjanjian kerjasama di bidang ketenagalistrikan;   
b. Data rencana kerjasama di bidang ketenagalistrikan; 
c. Laporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketenagalistrikan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya  : Tidak ada.  
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Elektro (Arus Kuat)  
b. Pelatihan : Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, dan lain-lain.  
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi ketenagalistrikan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, N, Q. 
g. Temperamen : F, J. 
h. Minat : 1b, 2b. 
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1. Nama Jabatan : Penyusun Statistik  
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 
  - Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan 
  - Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
b. Eselon III  : - Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi 
  - Subdirektorat Informasi dan Bimbingan Teknis 
  - Subdirektorat Perencanaan Wilayah Kerja dan Informasi Mineral, 

Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Pengembangan Investasi Minyak Bumi 
   - Seksi Pengembangan Investasi Gas Bumi 
   - Seksi Informasi Program Tenaga Listrik 
   - Seksi Informasi Mineral, Batubara, Pabum dan Air Tanah 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan untuk penyusunan statistik sektor ESDM.  
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Statistik perekonomian nasional; 
c. Data kegiatan sektor ESDM; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan rumusan format dan petunjuk pengisian data kegiatan menurut klasifikasi wilayah, 

komoditi, lapangan usaha dan teknis statistik lainnya; 
d. Mengumpulkan data kegiatan dan atau menyiapkan penyelenggaraan survei perolehan data kegiatan 

sesuai kebutuhan; 
e. Menyusun buku statistik, dan mengadakan pemutakhiran data kegiatan; 
f. Mengadakan analisis statistik terhadap perkembangan data kegiatan; 
g. Menerapkan dan mengembangkan sistem aplikasi statistik untuk pengolahan data kegiatan; 
h. Melayani kebutuhan data statistik kepada publik dan instansi lainnya; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rumusan format dan petunjuk pengisian data; 
b. Buku statistik sektor ESDM; 
c. Hasil analisis statistik terhadap perkembangan data kegiatan; 
d. Layanan data statistik sektor ESDM. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Statistik atau Teknik Informatika. 
b. Pelatihan : Teknik survei data, analisis statistik, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Aktifitas ekonomi sektor ESDM. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, N, Q. 
g. Temperamen : J, M, R. 
h. Minat : 1b, 2b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Peta Jaringan dan Neraca Daya Tenaga Listrik 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II :  Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan 
b. Eselon III :  Subdirektorat Informasi dan Bimbingan Teknis  
c. Eselon IV :  Seksi Informasi Program Tenaga Listrik 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Menyusun peta jaringan dan neraca daya sistem tenaga listrik per wilayah. 
 
4. Bahan Kerja  : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peta dasar/topografi; 
c. Laporan badan usaha ketenagalistrikan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi.; 
c. Meja digitasi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan peta jaringan penyediaan tenaga listrik per wilayah usaha yang disusun instansi 

terkait dan badan usaha ketenagalistrikan; 
d. Melakukan digitasi untuk pemetaan tematik sistem jaringan penyediaan tenaga listrik per wilayah 

usaha maupun nasional; 
e. Mengumpulkan data kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik per wilayah usaha tenaga listrik; 
f. Menyiapkan bahan penyusunan neraca daya sistem tenaga listrik per wilayah usaha maupun 

nasional; 
g. Memberikan layanan informasi peta tematik dan neraca daya sistem tenaga listrik untuk penyusunan 

kebijakan, strategi dan program pengembangan tenaga listrik; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas.  
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Peta tematik sistem jaringan penyediaan tenaga listrik; 
b. Bahan penyusunan neraca daya sistem tenaga listrik per wilayah usaha maupun nasional; 
c. Layanan informasi peta tematik sistem dan neraca daya sistem tenaga listrik. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya  : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Elektro. 
b. Pelatihan : Map Info, ArcView, Arc Info, Microstation, AutoCad, energy modelling 

dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja :  Teknik pemetaan/kartografi. 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  G, V, N, Q. 
g. Temperamen :  D, R. 
h. Minat :  1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pembimbing Teknis Perencanaan Ketenagalistrikan 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II :  Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan 
b. Eselon III :  Subdirektorat Informasi dan Bimbingan Teknis  
c. Eselon IV :  Seksi Bimbingan Teknis Tenaga Listrik 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan bimbingan teknis untuk penyusunan program pembangunan ketenagalistrikan di daerah. 
 
4. Bahan Kerja  : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peta tematik sistem jaringan penyediaan tenaga listrik; 
c. Neraca daya sistem tenaga listrik per wilayah usaha; 
d. RUKN dan RUPTL; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan identifikasi kebutuhan bimbingan teknis perencanaan ketenagalistrikan untuk pembinaan 

di daerah; 
d. Menyiapkan bahan rencana kerja bimbingan teknis perencanaan ketenagalistrikan; 
e. Menyusun bahan materi, modul dan metoda bimbingan teknis perencanaan ketenagalistrikan; 
f. Memberikan bimbingan teknis perencanaan ketenagalistrikan di daerah untuk peningkatan kualitas 

penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD); 
g. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan ketenagalistrikan; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas.  
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Bahan rencana kerja bimbingan teknis perencanaan ketenagalistrikan; 
b. Bahan materi, modul dan metoda bimbingan teknis perencanaan ketenagalistrikan; 
c. Bimbingan teknis perencanaan ketenagalistrikan di daerah. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya  : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Elektro (Ketenagalistrikan). 
b. Pelatihan : Perencanaan energi, penyusunan RUKD, Training of Trainers, dan lain-

lain. 
c. Pengetahuan Kerja :  Penerapan teknologi penyediaan tenaga listrik. 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  G, V, N, Q. 
g. Temperamen :  D, R. 
h. Minat :  1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan : Analis Pengusahaan Tenaga Listrik 
 
2. Kedudukan 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan 
b. Eselon III : Subdirektorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik 
c. Eselon IV : - Seksi Penyiapan Aturan Usaha Tenaga Listrik 

   - Seksi Pengawasan Usaha Tenaga Listrik 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan telaahan pembinaan usaha penyediaan tenaga listrik. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Statistik perekonomian nasional; 
c. Data pengusahaan tenaga listrik; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan kajian pengaturan/model usaha penyediaan tenaga listrik; 
d. Menyiapkan bahan telaahan pengembangan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik; 
e. Menyusun bahan rancangan kebijakan percepatan pembangunan dan pembinaan usaha penyediaan 

tenaga listrik nasional; 
f. Menyiapkan bahan rumusan pengaturan dan mekanisme penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga 

listrik; 
g. Menyiapkan bahan kegiatan pengawasan kepatuhan usaha terhadap aturan penyediaan 

ketenagalistrikan; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Bahan rancangan kebijakan dan pembinaan usaha penyediaan tenaga listrik nasional; 
b. Bahan rumusan pengaturan dan mekanisme penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Elektro (Arus Kuat). 
b. Pelatihan : Manajemen, perilaku pasar, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja : Kegiatan operasi pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik. 
d. Pengalaman kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : G, V, N. 
g. Temperamen : F. 
h. Minat : 1 b, 2a. 
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1. Nama Jabatan : Penyiap Perizinan Usaha Tenaga Listrik 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan 
b. Eselon III : Subdirektorat Pelayanan Usaha Tenaga Listrik 
c. Eselon IV : Seksi Pelayanan Izin Usaha 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pelayanan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik, serta penanganan urusan pemberian 
fasilitas barang impor operasi tenaga listrik. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Statistik perekonomian nasional; 
c. Dokumen permohonan izin usaha ketenagalistrikan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengikuti perkembangan permasalahan investasi penyediaan tenaga listrik nasional; 
d. Memberikan layanan informasi tentang prosedur dan mekanisme perizinan usaha ketenagalistrikan; 
e. Meneliti kelengkapan administratif dan kelayakan teknik permohonan izin usaha ketenagalistrikan; 
f. Meneliti kelengkapan dan kelayakan permohonan fasilitasi impor barang operasi tenaga listrik; 
g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan presentasi pemohon izin usaha atau fasilitasi impor barang 

operasi ketenagalistrikan; 
h. Menyiapkan bahan pertimbangan yuridis dan rekomendasi teknik izin usaha atau fasilitasi impor 

barang operasi ketenagalistrikan; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data perkembangan permasalahan investasi penyediaan tenaga listrik nasional; 
b. Layanan informasi tentang prosedur dan mekanisme perizinan usaha ketenagalistrikan; 
c. Bahan pertimbangan yuridis dan rekomendasi teknik izin usaha atau fasilitasi impor barang operasi 

ketenagalistrikan. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Elektro (Arus Kuat) atau Teknik Mesin. 
b. Pelatihan : Manajemen investasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja : Instrumentasi dan instalasi penyediaan tenaga listrik. 
d. Pengalaman kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : G, V, N. 
g. Temperamen : F. 
h Minat : 1 b, 2a. 
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1. Nama Jabatan : Pengolah Data Usaha Tenaga Listrik 
 

2. Kedudukan : 
a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan 
b. Eselon III : Subdirektorat Pelayanan Usaha Tenaga Listrik 
c. Eselon IV : Seksi Pengawasan Izin Usaha 

3. Ringkasan Tugas : 
Melaksanakan pengolahan data dan penyiapan laporan usaha ketenagalistrikan. 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data pemegang izin usaha ketenagalistrikan; 
c. Laporan pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data pemegang/pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan; 
d. Mengklasifikasikan data dan menyusun pengembangan struktur informasi; 
e. Menyusun rumusan diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi pemegang izin usaha 

ketenagalistrikan;  
f. Menyiapkan pengembangan sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database usaha 

ketenagalistrikan; 
g. Menyusun bahan laporan perkembangan usaha ketenagalistrikan; 
h. Menyusun dokumentasi perizinan usaha ketenagalistrikan; 
i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan atas kepatuhan terhadap dokumen izin usaha 

ketenagalistrikan; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data pemegang/pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan;  
b. Sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database usaha ketenagalistrikan; 
c. Bahan laporan perkembangan usaha ketenagalistrikan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Elektro (Arus Kuat). 
b. Pelatihan : Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja : Sistem informasi manajemen. 
d. Pengalaman kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : G, V, N. 
g. Temperamen : F. 
h. Minat : 1 b, 2a. 
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1. Nama Jabatan : Analis Harga Pembangkit dan Transmisi Listrik 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan 
b. Eselon III : Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik 
c. Eselon IV : Seksi Perhitungan Harga Tenaga Listrik 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan telaahan untuk perhitungan harga jual tenaga listrik dari pembangkitan dan transmisi 
listrik. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen permohonan harga jual tenaga listrik dari pembangkitan dan transmisi listrik; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data harga jual tenaga listrik dari pembangkitan dan transmisi listrik; 
d. Meneliti kelengkapan dan kelayakan dokumen permohonan harga jual tenaga listrik dari 

pembangkitan dan transmisi listrik; 
e. Melakukan analisis biaya dalam komponen perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik pada 

pembangkit dan transmisi tenaga listrik; 
f. Menyiapkan bahan rekomendasi harga jual tenaga listrik dari pembangkitan dan transmisi listrik; 
g. Melakukan pemantauan harga jual tenaga listrik dari pembangkitan dan transmisi listrik; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data harga jual tenaga listrik dari pembangkitan dan transmisi listrik; 
b. Hasil analisis biaya dalam komponen perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik pada 

pembangkit dan transmisi tenaga listrik; 
c. Bahan rekomendasi harga jual tenaga listrik dari pembangkitan dan transmisi listrik. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi, Manajemen, atau Teknik Elektro 
(Ketenagalistrikan). 

b. Pelatihan : Analisis biaya, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja : Kegiatan operasi pembangkitan dan transmisi listrik. 
d. Pengalaman kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : G, V, N. 
g. Temperamen : F.  
h. Minat : 1 b, 2a. 
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1. Nama Jabatan : Analis TDL dan Subsidi Listrik 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan 
b. Eselon III : Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik 
c. Eselon IV : Seksi Tarif Dasar Listrik dan Subsidi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan telaahan untuk perhitungan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan subsidi listrik.  
 
4. Bahan Kerja  : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Statistik perekonomian nasional; 
c. Statistik kegiatan ketenagalistrikan; 
d. Laporan pemegang izin usaha tenaga listrik; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja :  

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data kebutuhan dan kemampuan penyediaan tenaga listrik per wilayah dan nasional; 
d. Mengadakan analisis statistik/ekonomi per wilayah/tarif/golongan dan nasional dengan parameter 

populasi, jumlah konsumen, daya beli, produksi/penjualan dan konsumsi listrik, harga energi,          
dan lainnya; 

e. Mengumpulkan data dan menelaah kebijakan TDL, subsidi listrik dan fiskal Pemerintah; 
f. Menyiapkan bahan rumusan dan evaluasi formulasi penentuan biaya pokok penyediaan, TDL,         

dan subsidi listrik; 
g. Melakukan perhitungan biaya pokok penyediaan, TDL, dan subsidi listrik; 
h. Menyiapkan penyelenggaraan sosialisasi kebijakan TDL dan subsidi listrik; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data kebutuhan dan kemampuan penyediaan tenaga listrik per wilayah dan nasional;  
b. Hasil analisis statistik tenaga listrik per wilayah/tarif/golongan dan nasional; 
c. Bahan rumusan dan evaluasi formulasi penentuan biaya pokok penyediaan, TDL, dan subsidi listrik; 
d. Hasil perhitungan biaya pokok penyediaan, TDL dan subsidi listrik. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S2 Ekonomi Energi, atau Teknik Elektro (Arus Kuat).  
b. Pelatihan : Analisis statistik, energy pricing/modeling, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja : Ekonomi pembangunan. 
d. Pengalaman kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : G, V, N. 
g. Temperamen : F. 
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h Minat : 1 b, 2a. 
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1. Nama Jabatan : Analis Penyelesaian Perselisihan Tenaga Listrik  
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan 
b. Eselon III : Subdirektorat Hubungan Komersial Tenaga Listrik 
c. Uit Eselon IV : - Seksi Fasilitasi Hubungan Komersial 

   - Seksi Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis dan evaluasi atas laporan perselisihan usaha ketenagalistrikan. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan pengaduan pelaku usaha ketenagalistrikan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis dan evaluasi laporan perselisihan ketenagalistrikan; 
d. Mengklasifikasikan laporan perselisihan sesuai dengan tingkat kesulitannya; 
e. Mengembangkan dan menganalisis kasus ketenagalistrikan dari setiap laporan; 
f. Menyiapkan bahan pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk mencari titik penyelesaian tingkat 

awal; 
g. Menyiapkan bahan cara penyelesaian yang digunakan dan keputusan-keputusan yang dihasilkan dari 

fasilitasi perselisihan ketenagalistrikan; 
h. Menganalisis cara penyelesaian yang digunakan dan keputusan-keputusan yang dihasilkan dari 

fasilitasi perselisihan ketenagalistrikan; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data perselisihan usaha ketenagalistrikan;  
b. Hasil analisis laporan perselisihan usaha ketenagalistrikan; 
c. Bahan penyelesaian usaha ketenagalistrikan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Elektro (Ketenagalistrikan). 
b. Pelatihan : Penyidikan, komunikasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja : Hubungan komersial. 
d. Pengalaman kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : G, V, N. 
g. Temperamen : F. 
h. Minat : 1 b, 2a. 
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1. Nama Jabatan : Pengolah Data Pengaduan dan Pelayanan Konsumen Listrik 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan 
b. Eselon III : Subdirektorat Perlindungan Konsumen Listrik 
c. Uit Eselon IV : - Seksi Penyiapan Aturan Perlindungan Konsumen Listrik 

   - Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen Listrik 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan pengolahan data pengaduan dan pelayanan untuk perlindungan konsumen listrik. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan pengaduan konsumen listrik; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data pengaduan konsumen listrik; 
d. Menyiapkan diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi pengaduan konsumen listrik; 
e. Menyiapkan pengembangan sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database pengaduan 

konsumen listrik; 
f. Menyusun dokumentasi pengaduan konsumen listrik; 
g. Meneliti kelengkapan persyaratan pengaduan untuk mempercepat proses penyelesaian; 
h. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan unit usaha penyedia tenaga listrik kepada 

konsumen listrik; 
i. Menyiapkan bahan tindak lanjut dan laporan perlindungan konsumen listrik; 
j. Memberikan layanan informasi prosedur pengaduan dan kegiatan perlindungan konsumen listrik; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Data pengaduan konsumen listrik; 
b. Bahan pengembangan sistem aplikasi informasi pengaduan konsumen listrik; 
c. Dokumentasi pengaduan konsumen listrik; 
d. Bahan tindak lanjut dan laporan perlindungan konsumen listrik. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Elektro (Ketenagalistrikan). 
b. Pelatihan : Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja : Sistem informasi manajemen dan perlindungan konsumen. 
d. Pengalaman kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : G, V, N. 
g. Temperamen : F. 
h Minat : 1 b, 2a. 
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1. Nama Jabatan : Analis Standardisasi Ketenagalistrikan  
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan 
b. Eselon III : Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan 
c. Eselon IV : - Seksi Perumusan Standardisasi Ketenagalistrikan 
  - Seksi Pengawasan Standardisasi Ketenagalistrikan 
 

3. Ringkasan Tugas : 
Melakukan analisis teknik ketenagalistrikan untuk penyusunan standardisasi ketenagalistrikan.   
 

4. Bahan Kerja  
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen standar nasional dan internasional bidang ketenagalistrikan; 
c. Rencana penyusunan standardisasi ketenagalistrikan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengidentifikasi kualifikasi, klasifikasi dan objek penyusunan standardisasi ketenagalistrikan; 
d. Melakukan telaahan standardisasi ketenagalistrikan yang telah ada; 
e. Mengikuti perkembangan teknologi sarana dan prasarana teknik ketenagalistrikan, dan acuan teknik 

nasional maupun internasional; 
f. Menyiapkan bahan rumusan standardisasi dan SNI (wajib/sukarela) ketenagalistrikan; 
g. Menyiapkan bahan rumusan pengaturan standardisasi ketenagalistrikan; 
h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional, lembaga penelitian dan instansi 

terkait untuk kerja sama penyusunan standardisasi ketenagalistrikan; 
i. Menyiapkan fasilitasi pelaksanaan rapat Panitia Teknis, Rapat Pleno dan Forum Konsensus; 
j. Mengadakan editing rumusan standar hasil Rapat Teknis, Rapat Pleno dan Forum Konsensus; 
k. Menyiapkan bahan notifikasi ke Sekretariat WTO untuk pemberlakuan SNI wajib; 
l. Mengidentifikasi permasalahan penerapan standardisasi dan SNI; 
m. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
  

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan.  
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 

9. Hasil Kerja : 
a. Kualifikasi, klasifikasi, dan objek penyusunan standardisasi ketenagalistrikan; 
b. Hasil analisis standardisasi ketenagalistrikan; 
a. Bahan rumusan standardisasi ketenagalistrikan. 
  

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 

11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan  : Diutamakan S1 Teknik Elektro (Ketenagalistrikan), atau Teknik Mesin.  
b. Pelatihan  : Teknis laboratorium, field management, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja  : Kegiatan operasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.  
d. Pengalaman Kerja  : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan 

  CPNS tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G,V dan Q.  
g. Temperamen  : M,P,R.  
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 



 

 

69 

1. Nama Jabatan : Pengolah Data Standardisasi Ketenagalistrikan 
 

2. Kedudukan : 
a. Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan 
b. Eselon III : Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan 
c. Eselon IV : Seksi Pengawasan Standardisasi Ketenagalistrikan  

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pengolahan data untuk layanan informasi dan pelaksanaan pengawasan penerapan 
standardisasi ketenagalistrikan. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Sistem Standardisasi Nasional; 
c. Surat/dokumen dari instansi terkait; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja :  
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data dan pemutakhiran data standardisasi ketenagalistrikan; 
d. Mengklasifikasikan data dan menyusun pengembangan struktur informasi standardisasi 

ketenagalistrikan; 
e. Menyusun rumusan diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi standardisasi 

ketenagalistrikan; 
f. Menyiapkan tabulasi data standardisasi ketenagalistrikan maupun bidang lainnya; 
g. Menyiapkan pengembangan sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database standardisasi 

ketenagalistrikan; 
h. Memberikan layanan informasi untuk publik dan penyelenggaraan pengawasan penerapan SNI wajib; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan.   
 

8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data standardisasi ketenagalistrikan; 
b. Data-flow dan jaringan pengelolaan informasi standardisasi ketenagalistrikan; 
c. Sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database standardisasi ketenagalistrikan; 
d. Layanan informasi standardisasi ketenagalistrikan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Diutamakan S1 Teknik Elektro. 
b. Pelatihan  : Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja  : Sistem informasi manajemen.  
d. Pengalaman Kerja   : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan 
   CPNS tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G dan V.  
g. Temperamen  : M, P dan R. 
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h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan : Analis Kelaikan Teknik dan Keselamatan Operasi Ketenagalistrikan 
 

2. Kedudukan : 
a. Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan 
b. Eselon III : Subdirektorat Kelaikan Teknik Dan Keselamatan Ketenagalistrikan 
c. Eselon IV : - Seksi Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan  
  - Seksi Keselamatan Ketenagalistrikan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Malakukan analisis keteknikan untuk pengendalian kelaikan teknik dan keselamatan operasi 
ketenagalistrikan. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan Perundang-undangan;  
b. Laporan badan usaha ketenagalistrikan tentang pengoperasian ketenagalistrikan; 
c. Arahan/petunjuk atasan.  

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer ; 
b. Meja dan kursi.; 
c. Tester. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan-perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data dan atau mengkaji laporan teknis penerapan kelaikan teknik dan keselamatan 

operasi ketenagalistrikan pada setiap badan usaha ketenagalistrikan; 
d. Melakukan identifikasi permasalahan dan solusi peningkatan penerapan kelaikan teknik dan 

keselamatan operasi ketenagalistrikan; 
e. Menyusun bahan rencana kerja pemantauan dan pengawasan atas penerapan kelaikan teknik dan 

keselamatan operasi ketenagalistrikan; 
f. Mengadakan pengawasan penggunaan peralatan, instrumentasi, instalasi, dan tenaga teknik untuk 

penerapan kelaikan teknik dan keselamatan operasi ketenagalistrikan; 
g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan keselamatan ketenagalistrikan; 
h. Menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat kelaikan teknik instalasi tenaga listrik; 
i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan atas penerbitan sertifikasi produk peralatan dan 

pemanfaat tenaga listrik; 
j. Memberikan bahan pertimbangan teknik untuk pengaturan kelaikan teknik dan keselamatan operasi 

ketenagalistrikan; 
k. Menyiapkan bahan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kelaikan teknik dan keselamatan operasi 

ketenagalistrikan; 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rencana kerja pemantauan dan pengawasan atas penerapan kelaikan teknik dan keselamatan 
operasi ketenagalistrikan; 

b. Laporan pelaksanaan pengawasan kelaikan teknik dan keselamatan operasi ketenagalistrikan; 
c. Bahan rekomendasi untuk penerbitan sertifikasi kelaikan teknik dan keselamatan operasi 

ketenagalistrikan; 
d. Bahan pertimbangan teknik untuk pengaturan kelaikan teknik dan keselamatan operasi 

ketenagalistrikan; 
e. Bahan penyelenggaraan pengawasan atas penerbitan sertifikat produk peralatan dan pemanfaat 

tenaga listrik. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Diutamakan S1 Teknik Elektro (Ketenagalistrikan) atau Teknik Mesin,  
b. Pelatihan  : Manajemen mutu, Keselamatan ketenagalistrikan, Inspektur 

ketenagalistrikan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja  : Kegiatan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V dan Q.  
g. Temperamen  : M, P dan R. 
h. Minat : 1 b dan 3 a.  
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1. Nama Jabatan : Pengolah Data Kelaikan Teknik dan Keselamatan Operasi 
Ketenagalistrikan 

 
2. Kedudukan :  

a. Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan 
b. Eselon III : Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan 
c. Eselon IV : - Seksi Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan   *) 
  - Seksi Keselamatan Ketenagalistrikan   *) 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pengolahan data untuk layanan informasi dan pelaksanaan pengawasan atas penerapan 
kelaikan teknik dan keselamatan operasi ketenagalistrikan. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan badan usaha ketenagalistrikan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi.; 
c. Tester. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan-perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan dan mengolah data standardisasi, pedoman, sertifikat laik operasi/produk dan 

penerapan kelaikan teknik dan keselamatan operasi; 
d. Menyiapkan penyelenggaraan inventarisasi instalasi, produk peralatan dan produk pemanfaat tenaga 

listrik; 
e. Mengklasifikasikan data dan menyusun pengembangan struktur informasi kelaikan teknik dan 

keselamatan operasi; 
f. Menyusun rumusan diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi kelaikan teknik dan 

keselamatan operasi; 
g. Menyiapkan tabulasi data kelaikan teknik dan keselamatan operasi; 
h. Menyiapkan pengembangan sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database kelaikan teknik 

dan keselamatan operasi; 
i. Memberikan layanan informasi untuk publik dan penyelenggaraan pengawasan penerapan kelaikan 

teknik dan keselamatan operasi; 
j. Menyusun dokumentasi dan pelaporan kelaikan teknik dan keselamatan operasi; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data standardisasi, pedoman, sertifikat laik operasi/produk dan penerapan kelaikan teknik dan 
keselamatan operasi; 

b. Sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database kelaikan teknik dan keselamatan operasi; 
c. Layanan informasi untuk publik dan penyelenggaraan pengawasan penerapan kelaikan teknik dan 

keselamatan operasi; 
d. Dokumentasi dan pelaporan kelaikan teknik dan keselamatan operasi. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan  : Diutamakan S1 Teknik Elektro. 
b. Pelatihan  : Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja  : Sistem informasi manajemen.  
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan  
  CPNS tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V dan Q. 
g. Temperamen  : M, P dan R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1.  Nama Jabatan : Analis Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan 
b. Eselon III : Subdirektorat Lindungan Lingkungan Tenaga Listrik 
c. Eselon IV : - Seksi Lindungan Lingkungan Pembangkitan Tenaga Listrik  
  - Seksi Lindungan Lingkungan Penyaluran Tenaga Listrik 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis lingkungan untuk pengendalian kegiatan usaha ketenagalistrikan. 
 

4. Bahan Kerja  : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen usulan AMDAL ketenagalistrikan; 
c. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis usulan rincian kegiatan; 
d. Meneliti dampak lingkungan positif dan negatif atas usulan kegiatan prakonstruksi, konstruksi dan 

pascakonstruksi kegiatan ketenagalistrikan,  
e. Menyiapkan bahan identifikasi dampak penting atas usulan kegiatan ketenagalistrikan; 
f. Menyusun rumusan rekomendasi teknik penyusunan AMDAL kegiatan ketenagalistrikan untuk 

keperluan instansi yang berwenang; 
g. Melaksanakan telaahan dan pemantauan pelaksanaan dokumen AMDAL yang diwajibkan kepada 

badan usaha ketenagalistrikan; 
h. Menyusun saran teknik pengelolaan dampak penting kegiatan ketenagalistrikan yang sedang 

berjalan; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 

 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja :  

a. Bahan identifikasi dampak penting atas usulan kegiatan ketenagalistrikan; 
b. Bahan rumusan rekomendasi teknik penyusunan AMDAL ketenagalistrikan; 
c. Data pelaksanaan kegiatan lindungan lingkungan ketenagalistrikan; 
d. Bahan saran teknik pengelolaan dampak penting kegiatan ketenagalistrikan yang sedang berjalan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Diutamakan S1 Teknik Lingkungan atau Teknik Elektro 
(Ketenagalistrikan) 

b. Pelatihan  : Penyusunan/evaluasi dokumen AMDAL, dan lain-lain; 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan sistem pembangkitan/penyaluran tenaga listrik. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V dan Q.  
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g. Temperamen  : M, P dan R. 
h. Minat : 1 b dan 3 a. 
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1. Nama Jabatan : Pengolah Data Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan  
 
2. Kedudukan 

a. Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan 
b. Eselon III : Subdirektorat Lindungan Lingkungan Tenaga Listrik 
c. Eselon IV : - Seksi Lindungan Lingkungan Pembangkitan Tenaga Listrik   *) 

  - Seksi Lindungan Lingkungan Penyaluran Tenaga Listrik   *) 
 

3. Ringkasan Tugas 
Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan lindungan lingkungan pada usaha ketenagalistrikan. 
 

4. Bahan Kerja  
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan badan usaha ketenagalistrikan; 
c. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi.; 
c. Tester. 
 

6. Rincian Tugas 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengembangkan sistem informasi untuk aplikasi database kegiatan lindungan lingkungan 

ketenagalistrikan; 
d. Mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan lindungan lingkungan setiap pembangkit; 
e. Melakukan pengolahan data pada aplikasi database kegiatan lindungan lingkungan ketenagalistrikan; 
f. Melakukan dokumentasi data kegiatan lindungan lingkungan ketenagalistrikan; 
g. Memberikan layanan informasi penerapan lindungan lingkungan ketenagalistrikan; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas.  
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 

 
8. Upaya Fisik : Duduk , berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Sistem informasi untuk aplikasi database kegiatan lindungan lingkungan ketenagalistrikan; 
b. Data kegiatan lindungan lingkungan ketenagalistrikan; 
c. Dokumentasi data kegiatan lindungan lingkungan ketenagalistrikan; 
d. Layanan informasi penerapan lindungan lingkungan ketenagalistrikan.  

 
10.  Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11.  Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Diutamakan S1 Teknik Elektro atau Teknik Lingkungan. 
b. Pelatihan  : Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, penyusunan/ 

evaluasi dokumen AMDAL, dan lain-lain; 
c. Pengetahuan kerja  : Sistem informasi manajemen. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V dan Q. 
g. Temperamen  : M, P dan R. 
h. Minat : 1 b dan 3 a.  
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1.  Nama Jabatan : Analis Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan 
b. Eselon III : Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan 
c. Eselon IV : - Seksi Penyiapan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan 
  - Seksi Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis keteknikan untuk penyusunan rumusan standar kompetensi tenaga teknik 
ketenagalistrikan. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Sistem standardisasi kompetensi nasional;  
c. Standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data lapangan penggunaan spesifikasi/profesi tenaga teknik ketenagalistrikan; 
d. Melakukan kajian atas standar kompetensi tenaga teknik yang diberlakukan; 
e. Mengadakan inventarisasi dan telaahan standar/acuan internasional dan negara lain yang terkait 

dengan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; 
f. Menyusun rencana penyusunan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; 
g. Menyiapkan bahan rumusan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; 
h. Menyiapkan fasilitasi kerja untuk rapat panitia/forum teknik perumusan standar kompetensi tenaga 

teknik ketenagalistrikan; 
i. Menyusun rancangan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan sesuai kesepakatan rapat 

panitia/forum; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 

 
8. Upaya Fisik  : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data lapangan penggunaan spesifikasi/profesi tenaga teknik ketenagalistrikan;  
b. Bahan rencana penyusunan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; 
c. Fasilitasi kerja untuk rapat panitia/forum teknik perumusan standar kompetensi tenaga teknik 

ketenagalistrikan; 
d. Bahan rancangan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.  

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan 

a. Pendidikan  : Diutamakan S1 Teknik Elektro (Ketenagalistrikan) atau Teknik Mesin. 
b. Pelatihan  : Standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan sistem pembangkitan/penyaluran tenaga listrik.  
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
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f. Bakat : G, V dan Q.  
g. Temperamen  : M, P dan R. 
h. Minat : 1 b dan 3 a.  
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1. Nama Jabatan : Pengolah Data Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan 
 
2. Kedudukan 

a. Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan 
b. Eselon III : Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan 
c. Eselon IV : - Seksi Penyiapan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan   *) 
  - Seksi Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan   *) 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan dan mengolah data untuk layanan informasi dan pengawasan penerapan standardisasi 
kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.  
 

4. Bahan Kerja  : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Sistem Standardisasi Kompetensi Nasional;  
c. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; 
d. Laporan badan usaha ketenagalistrikan; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi.; 
c. Tester. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengembangkan sistem informasi untuk aplikasi database kegiatan standar kompetensi tenaga teknik 

ketenagalistrikan; 
d. Mengumpulkan data standar kompetensi, tenaga teknik, asosiasi profesi dan lembaga sertifikasi 

profesi ketenagalistrikan; 
e. Melakukan pengolahan data pada aplikasi database standar kompetensi tenaga teknik 

ketenagalistrikan; 
f. Melakukan dokumentasi data standar kompetensi tenaga teknik; 
g. Memberikan layanan informasi untuk pengawasan penerapan standar kompetensi tenaga teknik; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 

 
8. Upaya Fisik  : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Sistem informasi untuk aplikasi database standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; 
b. Data standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; 
c. Dokumentasi data standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; 
d. Layanan informasi penerapan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.  

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Diutamakan S1 Teknik Elektro. 
b. Pelatihan  : Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistem informasi manajemen. 
a. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
d. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
e. Bakat : G, V dan Q.  
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f. Temperamen  : M, P dan R. 
g. Minat : 1 b dan 3 a.  
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1. Nama Jabatan : Penyiap Perizinan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan 
 
2. Kedudukan 

a. Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan 
b. Eselon III : Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan 
c. Eselon IV : - Seksi Jasa Penunjang Ketenagalistrikan 
   - Seksi Industri Penunjang Tenaga Listrik.  
   

3. Ringkasan Tugas 
Melakukan pelayanan perizinan jasa dan industri usaha penunjang ketenagalistrikan. 
 

4. Bahan Kerja  : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen permohonan izin usaha penunjang ketenagalistrikan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengikuti perkembangan permasalahan usaha penunjang tenaga listrik; 
d. Meneliti kelengkapan administratif dan kelayakan teknik permohonan izin usaha penunjang tenaga 

listrik; 
e. Melakukan penelitian terhadap pemegang ijin/sertifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik atau 

industri penunjang tenaga listrik yang masa berlakunya berakhir; 
f. Menyiapkan bahan pertimbangan yuridis dan rekomendasi teknik izin/sertifikasi usaha penunjang 

tenaga listrik;  
g. Menyiapkan bahan perizinan pemanfaatan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, informasi 

dan multimedia; 
h. Mengadakan telaahan kebijakan peningkatan penggunaan barang dan jasa ketenagalistrikan yang 

diproduksi di dalam negeri; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik  : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data perkembangan permasalahan investasi usaha penunjang ketenagalistrikan; 
b. Layanan informasi tentang prosedur dan mekanisme perizinan usaha penunjang ketenagalistrikan; 
c. Bahan pertimbangan yuridis dan rekomendasi teknik izin usaha penunjang ketenagalistrikan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada.  
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Diutamakan S1 Teknik Elektro (Ketenagalistrikan) atau Teknik Mesin. 
b. Pelatihan  : Manajemen investasi, dan-lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi usaha penunjang ketenagalistrikan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V dan Q. 
g. Temperamen  : M, P dan R. 
h. Minat : 1 b dan 3 a.  
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1. Nama Jabatan : Pengolah Data Usaha Penunjang Ketenagalistrikan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan 
b. Eselon III : Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan 
c. Eselon IV : - Seksi Jasa Penunjang Ketenagalistrikan 
  - Seksi Industri Penunjang Tenaga Listrik 

  
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan dan mengolah data untuk layanan informasi dan pengawasan penggunaan izin jasa dan 
industri usaha penunjang ketenagalistrikan.  

 
4. Bahan Kerja  : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan badan usaha ketenagalistrikan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengembangkan sistem informasi untuk aplikasi database kegiatan usaha penunjang 

ketenagalistrikan; 
d. Mengumpulkan data badan usaha penunjang tenaga listrik yang telah dan belum disertifikat, asosiasi 

profesi, dan lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 
e. Melakukan pengolahan data pada aplikasi database kegiatan usaha penunjang ketenagalistrikan; 
f. Melakukan dokumentasi data kegiatan usaha penunjang ketenagalistrikan; 
g. Memberikan layanan informasi untuk publik dan pengawasan penggunaan izin/sertifikasi usaha 

penunjang ketenagalistrikan; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Sistem informasi untuk aplikasi database kegiatan usaha penunjang ketenagalistrikan; 
b. Data kegiatan usaha penunjang ketenagalistrikan; 
c. Dokumentasi data kegiatan usaha penunjang ketenagalistrikan; 
d. Layanan informasi penerapan kegiatan usaha penunjang ketenagalistrikan. 

 
10. Risiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Diutamakan S1 Teknik Elektro atau Teknik Mesin. 
b. Pelatihan  : Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistem informasi manajemen. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V dan Q.  
g. Temperamen  : M, P dan R. 
h. Minat : 1 b dan 3 a.  
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1. Nama Jabatan : Analis Program Penyediaan dan Pemanfaatan Energi 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II         :  Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 
b. Eselon III  :  Subdirektorat Pemanfaatan Energi 
c. Eselon IV     :  - Seksi Program Pemanfaatan Energi 
   - Seksi Penyiapan Aturan Pemanfaatan Energi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis energi untuk penyusunan program dan pengaturan penyediaan dan pemanfaatan 
energi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Statistik perekonomian nasional; 
c. Hasil penelitian dan pengembangan pemanfaatan energi; 
d. Data potensi, penyediaan dan pemanfaatan energi; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis potensi dan statistik energi baru terbarukan dan konservasi energi; 
d. Melakukan identifikasi permasalahan dan alternatif solusi atas penyediaan dan pemanfaatan energi; 
e. Melakukan telaahan kebijakan dan strategi penyediaan dan pemanfaatan energi; 
f. Menyiapkan bahan rumusan rencana dan program penyediaan dan pemanfaatan energi; 
g. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan dan pemanfaatan energi; 
h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi/penyebaran informasi program penyediaan dan 

pemanfaatan energi; 
i. Menyusun rancangan pengaturan pemanfaatan energi untuk kepentingan pengembangan energi baru 

terbarukan dan konservasi energi; 
j. Menyiapkan fasilitasi kerja sama pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis potensi dan statistik energi baru terbarukan dan konservasi energi; 
b. Bahan rumusan program penyediaan dan pemanfaatan energi; 
c. Bahan penyelenggaraan sosialisasi/penyebaran informasi program penyediaan dan pemanfaatan 

energi; 
d. Bahan rancangan pengaturan pemanfaatan energi untuk kepentingan konservasi energi. 

  
10. Risiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Bidang Teknik Elektro. 
b. Pelatihan :  Perencanaan energi, analisis statistik, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja :  Kegiatan pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, 

dan teknologi pemanfaatan energi setempat. 
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d. Pengalaman Kerja           :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi fisik                     :  Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat :  G, Q. 
g. Temperament :  T. 
h. Minat :  3a. 
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1. Nama Jabatan : Pengolah Data Pemanfaatan Energi 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II         : Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Pemanfaatan Energi 
c. Eselon IV     : Seksi Program Pemanfaatan Energi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan dan mengolah data untuk layanan informasi pemanfaatan energi termasuk energi baru 
terbarukan dan konservasi energi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Hasil penelitian dan pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi; 
c. Statistik perekonomian nasional; 
d. Laporan badan usaha ketenagalistrikan; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengembangkan sistem informasi untuk aplikasi database pemanfaatan energi; 
d. Mengumpulkan data pemanfaatan energi; 
e. Melakukan pengolahan data pada aplikasi database pemanfaatan energi; 
f. Melakukan dokumentasi data pemanfaatan energi; 
g. Memberikan layanan informasi pemanfaatan energi kepada publik; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 

 
9. Hasil Kerja  : 

a. Sistem informasi untuk aplikasi database pemanfaatan energi; 
b. Data pemanfaatan energi; 
c. Dokumentasi data pemanfaatan energi; 
d. Layanan informasi pemanfaatan energi. 

 
10. Risiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Elektro. 
b. Pelatihan  : Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistem informasi manajemen. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi fisik                   :  Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat :  G, V, Q. 
g. Temperament :  R. 
h. Minat :  1b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Rencana Usaha Energi Baru Terbarukan 
 
2. Kedudukan :  

a. Eselon II           :  Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 
b. Eselon III   :  Subdirektorat Usaha Energi Baru Terbarukan 
c. Eselon IV       :  - Seksi Program Usaha Energi Baru Terbarukan 
  - Seksi Pengembangan Usaha Energi Baru Terbarukan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis energi untuk penyusunan program dan pengembangan usaha energi baru terbarukan. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Statistik perekonomian nasional; 
c. Hasil penelitian dan pengembangan pemanfaatan energi; 
d. Laporan badan usaha energi baru terbarukan; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis potensi dan statistik kegiatan usaha energi baru terbarukan; 
d. Melakukan identifikasi permasalahan dan alternatif solusi atas usaha energi baru terbarukan; 
e. Melakukan telaahan kebijakan dan strategi pengembangan usaha energi baru terbarukan; 
f. Menyiapkan bahan rumusan rencana dan program pengembangan usaha energi baru terbarukan; 
g. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan usaha energi baru terbarukan; 
h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi/penyebaran informasi program pengembangan 

usaha energi baru terbarukan; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Hasil analisis potensi dan statistik kegiatan usaha energi baru terbarukan; 
b. Bahan rumusan program pengembangan usaha energi baru terbarukan; 
c. Bahan penyelenggaraan sosialisasi/penyebaran informasi program pengembangan usaha energi baru 

terbarukan. 
 
10. Risiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Bidang Teknik Elektro atau S2 Kebijakan/Ekonomi 
Energi. 

b. Pelatihan :  Perencanaan energi, analisis statistik, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja :  Penerapan teknologi energi baru terbarukan. 
d. Pengalaman Kerja           :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi fisik                     :  Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat :  G, Q. 
g. Temperament :  T. 
h. Minat :  3a, 2a, 4a.                                          
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1. Nama Jabatan : Analis Program Konservasi Energi 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II          :  Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 
b. Eselon III  :  Subdirektorat Konservasi Energi 
c. Eselon IV      :  - Seksi Program Konservasi Energi 
   - Seksi Penerapan Konservasi Energi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis energi untuk penyusunan program pengembangan konservasi penyediaan dan 
penerapan energi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Statistik perekonomian nasional; 
c. Hasil penelitian dan pengembangan konservasi energi; 
d. Laporan badan usaha energi baru terbarukan; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis potensi dan statistik kegiatan konservasi energi; 
d. Melakukan identifikasi permasalahan dan alternatif solusi atas kegiatan konservasi energi; 
e. Melakukan telaahan kebijakan dan strategi pengembangan konservasi energi; 
f. Menyiapkan bahan rumusan rencana dan program pengembangan konservasi energi; 
g. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan konservasi energi; 
h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi/penyebaran informasi program pengembangan 

konservasi energi; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Hasil analisis potensi dan statistik kegiatan konservasi energi; 
b. Bahan rumusan program pengembangan konservasi energi; 
c. Bahan penyelenggaraan sosialisasi/penyebaran informasi program pengembangan konservasi energi. 

 
10. Risiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Bidang Teknik Elektro atau S2 Kebijakan/Ekonomi 
Energi. 

b. Pelatihan :  Perencanaan energi, analisis statistik, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja :  Penerapan teknologi konservasi energi. 
d. Pengalaman Kerja           :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi fisik                     :  Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat :  G, Q. 
g. Temperament :  T. 
h. Minat :  3a, 2a, 4a. 



 

 

89 

1. Nama Jabatan : Analis Program Energi Perdesaan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II         : Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Energi Perdesaan 
c. Eselon IV     : Seksi Program Energi Perdesaan 

 
3. Rngkasan Tugas : 

Melakukan analisis energi untuk penyusunan program pengembangan penyediaan dan pemanfaatan 
energi perdesaan. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Statistik perekonomian nasional; 
c. Hasil penelitian dan pengembangan energi perdesaan; 
d. Laporan instansi dan badan usaha ketenagalistrikan; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis potensi dan statistik kegiatan energi perdesaan; 
d. Melakukan identifikasi permasalahan dan alternatif solusi atas energi perdesaan; 
e. Melakukan telaahan kebijakan dan strategi pengembangan energi perdesaan; 
f. Menyiapkan bahan rumusan rencana dan program pengembangan energi perdesaan; 
g. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan energi perdesaan; 
h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi/penyebaran informasi program pengembangan 

energi perdesaan; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Hasil analisis potensi dan statistik kegiatan energi perdesaan; 
b. Bahan rumusan program pengembangan energi perdesaan; 
c. Bahan penyelenggaraan sosialisasi/penyebaran informasi program pengembangan energi perdesaan. 

 
10. Risiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Bidang Teknik Elektro atau S2 Kebijakan/Ekonomi 
Energi. 

b. Pelatihan :  Perencanaan energi, analisis statistik, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja :  Kegiatan pemanfaatan energi baru terbarukan dan penerapan teknologi 

pemanfaatan energi setempat. 
d. Pengalaman Kerja           :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi fisik                     :  Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat :  G, Q. 
g. Temperament :  T. 
h. Minat :  3a, 2a, 4a.                
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1. Nama Jabatan : Analis Pengelolaan Energi Perdesaan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II         : Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 
b. Eselon III  : Subdirektorat Energi Perdesaan 
c. Eselon IV     : Seksi Kelembagaan Energi Perdesaan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis energi untuk pengembangan pengelolaan energi perdesaan. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Hasil penelitian dan pengembangan pembinaan kelembagaan/usaha energi perdesaan; 
c. Laporan instansi dan badan usaha energi perdesaan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis program pengembangan energi terbarukan; 
d. Mengumpulkan dan melakukan penelaahan program  pengembangan energi perdesaan; 
e. Melakukan pelaksanaan atas kebijakan, rencana dan program energi perdesaan; 
f. Melakukan evaluasi atas fasilitasi kerja sama, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kelembagaan 

dan pemantauan pengembangan energi perdesaan; 
g. Melakukan identifikasi terhadap hambatan yang terjadi di dalam implementasi program 

pengembangan energi perdesaan; 
h. Melakukan analisis ekonomi program pengembangan energi perdesaan; 
i. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait; 
j. Menyiapkan rumusan pengembangan pengelolaan energi perdesaan; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : Bahan rumusan pengembangan pengelolaan energi perdesaan. 
 
10. Risiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Elektro. 
b. Pelatihan : Manajemen, analisis statistik, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja : Teknologi pemanfaatan energi setempat. 
d. Pengalaman Kerja             :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi fisik                        :  Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat :  G, V, Q. 
g. Temperamen :  M. 
h. Minat :  1b, 2b, 3a. 



 

 

91 

1. Nama Jabatan : Pembimbing Teknis Energi Baru Terbarukan atau Konservasi Energi 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II          :  Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 
b. Eselon III  :  Subdirektorat Bimbingan Teknis 
c. Eselon IV     :  - Seksi Bimbingan Teknis Energi Baru Terbarukan 
  - Seksi Bimbingan Teknis Konservasi Energi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan bimbingan dan penyuluhan usaha dan teknis energi baru terbarukan atau konservasi energi. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Hasil penelitian dan pengembangan teknologi energi baru terbarukan atau konservasi energi. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi.; 
c. Tester dan dummy penerapatan teknologi energi baru terbarukan atau konservasi energi; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan identifikasi kebutuhan pembinaan pengembangan usaha energi baru terbarukan atau 

pembinaan kegiatan konservasi energi; 
d. Menyiapkan bahan rencana kerja bimbingan usaha dan teknis usaha energi baru terbarukan atau 

kegiatan konservasi energi; 
e. Menyusun bahan materi, modul dan metoda bimbingan usaha dan teknis; 
f. Memberikan bimbingan usaha dan teknis energi baru terbarukan atau konservasi energi; 
g. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan bimbingan usaha dan teknis untuk pengembangan energi 

baru terbarukan atau konservasi energi; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 

 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 

 
9. Hasil Kerja  :  

a. Bahan rencana kerja bimbingan usaha dan teknis usaha energi baru terbarukan atau kegiatan 
konservasi energi; 

b. Bahan materi, modul dan metoda bimbingan usaha dan teknis; 
c. Bimbingan usaha dan teknis energi baru terbarukan atau konservasi energi. 

 
10. Risiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Elektro (Ketenagalistrikan) atau Teknik Mesin. 
b. Pelatihan :  Training of Trainers, manajemen, penggunaan/penerapan teknologi 

energi baru dan konservasi energi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja :  Kebijakan pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi. 
d. Pengalaman Kerja           :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi fisik                      :  Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : G, V. 
g. Temperamen : M. 
h. Minat : 2a. 
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PENJELASAN  TEKNIS 
PETA JABATAN DAN URAIAN JABATAN FUNGSIONAL  UMUM 

DEPARTEMEN  ENERGI  DAN  SUMBER  DAYA  MINERAL 
 
 
A. KONSEP  DASAR 
 
1. Kerangka Pemikiran 
 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu, sehingga 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) perlu mengembangkan jabatan 
fungsional umum sebagai kelengkapan susunan organisasi, yang disusun dengan upaya untuk 
memenuhi tuntutan ke depan bagi PNS DESDM yang tidak menjabat struktural dan fungsional 
tertentu. 

 
DESDM sebelumnya telah memiliki buku jabatan non struktural umum dan non struktural teknis, 
terakhir diterbitkan pada tahun 1995/1996. Namun dalam perkembangannya mengalami 
permasalahan, antara lain sebagai berikut: 
a. belum disesuaikannya buku uraian jabatan non struktural, padahal terjadi perubahan 

organisasi DESDM beberapa kali; 
b. sebagian besar kualifikasi jabatan non struktural belum memenuhi tuntutan dan 

perkembangan ke depan, di mana kualifikasi persyaratan pendidikan masih mengakomodasi 
tingkat SLTA bahkan ke bawah; 

c. banyaknya pekerjaan dan tugas tertentu yang sudah tidak layak lagi dilakukan oleh PNS 
DESDM, sehingga berkembang penggunaan tenaga luar (outsourcing); dan 

d. adanya tumpang tindih jabatan non struktural dengan jabatan fungsional tertentu yang 
berkembang sejak tahun 2000. 

 
Untuk itu, DESDM perlu mengembangkan peta jabatan dan jabatan fungsional umum bagi PNS 
DESDM, yang dilakukan melalui analisis jabatan dalam rangka mendukung operasional kerja 
sesuai dengan wadah dan sistem kerja DESDM yang baru, sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja DESDM. 

 
2 Analisis Jabatan 
 

Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah 
menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta 
memberikan umpan balik bagi organisasi. 
 
Analisis Jabatan pada hakekatnya adalah analisis organisasi. Sesuai dengan hakekatnya, maka 
aspek pokok yang diteliti dalam analisis jabatan adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan 
fungsi-fungsi yang ada di setiap satuan organisasi. Penjabaran fungsi terlihat pada pelaksanaan 
tugas oleh semua pegawai yang berada di satuan organisasi kerja tersebut. Selain itu, aspek lain 
yang dianalisis antara lain adalah bahan yang dipergunakan dalam bekerja berikut peralatan 
kerjanya, keadaan tempat kerja, serta hal-hal lain yang mempengaruhi kemampuan kerja.  
 
Hasil analisis jabatan tidak terbatas untuk pengembangan peta jabatan dan jabatan fungsional 
umum, namun ke depan diarahkan untuk penyusunan: 
a. rumusan jabatan untuk setiap satuan organisasi kerja, yaitu jabatan struktural dan jabatan 

fungsional (fungsional tertentu dan fungsional umum); dan 
b. uraian jabatan struktural maupun jabatan fungsional. 
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Uraian jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, 
kode jabatan, kedudukan, ringkasan tugas, bahan kerja, sarana kerja, rincian tugas, keadaan 
tempat kerja, upaya fisik, hasil kerja, kemungkinan resiko bahaya, syarat jabatan. Uraian jabatan 
diartikan pula sebagai gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan jabatan. Sedangkan peta 
jabatan merupakan bentangan seluruh jabatan yang disusun secara vertikal maupun horizontal, 
baik untuk jabatan struktural, fungsional tertentu maupun fungsional umum, sebagai gambaran 
menyeluruh bagi jabatan yang ada dalam satuan organisasi atau dalam instansi. 

 
 
B. PENYUSUNAN  
 
1. Pelaksanaan Analisis Jabatan 
 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 
tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, DESDM diwajibkan untuk menyusun peta 
jabatan dan uraian jabatan. 

 
Untuk melaksanakan analisis jabatan, DESDM membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, yang 
sebagian besar beranggotakan para pejabat yang dipilih dari setiap satuan organisasi setingkat 
eselon II di lingkungan DESDM. Para pejabat dimaksud ditunjuk berdasarkan pengalaman yang 
memadai untuk melakukan analisis jabatan melalui kegiatan observasi, wawancara maupun 
pengolahan data dalam rangka penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan. Pengembangan 
jabatan yang disusun dalam Peraturan Menteri ini adalah terbatas untuk jabatan fungsional umum 
DESDM yang berada di bawah jabatan struktural (eselonisasi). 

 
Penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum DESDM berlangsung sejak 
September tahun 2005. Para pejabat dimaksud dibekali arahan dan bimbingan langsung oleh 
Sekretariat Jenderal c.q. Biro Kepegawaian dan Organisasi DESDM maupun narasumber dari 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Para pejabat dimaksud melakukan analisis tugas 
dan fungsi utama yang ada dalam satuan organisasinya, yang dilanjutkan dengan pengumpulan 
data jabatan untuk pengisian data dalam struktur informasi jabatan fungsional umum atau format 
penyusunan uraian jabatan. 

 
Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum DESDM merupakan hasil proses pembahasan 
berulang kali dengan para pejabat dimaksud untuk memperoleh kesesuaian kriteria pembentukan 
nomenklatur jabatan, sinkronisasi kedudukan jabatan dengan tugas dan fungsi strukturalnya, 
kejelasan rincian tugas, efisiensi jabatan, tuntutan kualifikasi pendidikan ke depan, standardisasi 
penulisan dan lain-lain. Selanjutnya hasil akhir peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum 
DESDM dikonfirmasikan kembali ke Unit Utama di lingkungan DESDM. 

 
2. Penyusunan Struktur Informasi Jabatan Fungsional Umum 
 

Penyusunan struktur informasi jabatan fungsional umum DESDM mengacu pedoman 
pelaksanaan analisis jabatan, dengan modifikasi dan pengembangan struktur informasi jabatan 
fungsional umum tersendiri sesuai kebutuhan penyusunan jabatan fungsional umum dan 
operasional kerja DESDM. 
 
Struktur informasi jabatan fungsional umum DESDM disusun dengan penjelasan sebagai berikut: 
 
2.1. Nama Jabatan 
 
 Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang 

berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.  
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 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara. Peta jabatan adalah susunan jabatan 
yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, 
dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan 
seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam satuan organisasi. 

 
 Pembentukan suatu jabatan fungsional umum dengan nama/nomenklatur tersendiri, perlu 

memperhatikan kriteria sebagai berikut: 
a. Identitas jabatan, yang bercirikan memiliki gambaran tugas yang menjadi tanggung 

jawab pemegang jabatan; 
b. Beban kerja yang memadai, yang bercirikan memiliki kompleksitas dan volume kerja 

minimal untuk 1 (satu) orang pegawai; 
c. Keberlangsungan jabatan, yang bercirikan menyerap waktu kerja penuh dan memiliki 

tingkat kontinuitas yang tinggi; 
d. Homogenitas dan/atau spesialisasi pekerjaan, yang bercirikan memiliki komponen 

pekerjaan tertentu yang serumpun, namun bukan menggambarkan posisi pekerjaan; 
e. Non kewenangan, yang bercirikan tidak memiliki hak untuk memutuskan hasil akhir 

suatu pekerjaan; 
f. Tidak tumpang tindih, yang bercirikan tidak memiliki kelompok pekerjaan yang sama 

dengan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu, termasuk dengan jabatan 
fungsional umum lainnya; 

g. Akademik jabatan, yang bercirikan memiliki pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang 
dapat diselesaikan oleh pemegang jabatan berkualifikasi pendidikan perguruan tinggi. 

 
Pembentukan nama jabatan fungsional umum yang berkualifikasi pendidikan SLTA ke 
bawah tidak dimasukkan dalam peta jabatan, karena tidak menjadi bagian kebijakan 
penyusunan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) DESDM ke depan, kecuali diatur 
khusus tersendiri secara nasional. Pembentukan jabatan fungsional umum DESDM yang 
berkualifikasi pendidikan SLTA ke bawah disusun tersendiri dalam Lampiran IX Peraturan 
Menteri ini. 

 
2.2. Kedudukan 

 
Kedudukan atau kedudukan jabatan adalah keberadaan posisi jabatan dalam satuan 
organisasi. Satu jabatan fungsional umum dapat berkedudukan di berbagai satuan 
organisasi yang memiliki kesesuaian tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan 
kegiatan satuan organisasi yang bersangkutan. 
 
Namun, pejabat yang diangkat dalam jabatan dimaksud bukan berarti memiliki kedudukan di 
berbagai satuan organisasi. Pejabat yang diangkat dalam jabatan fungsional umum 
berkedudukan hanya pada satu satuan organisasi. Dengan demikian, pengertian kedudukan 
jabatan tidak sama dengan kedudukan pejabat yang diangkat dalam jabatan. 

 
2.3. Ringkasan Tugas 

 
 Ringkasan tugas adalah uraian singkat yang memberikan gambaran umum tentang ruang 

lingkup tugas jabatan fungsional umum. 
 

2.4. Bahan Kerja 
 

 Bahan kerja adalah masukan (input) yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi 
hasil kerja (output). 
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 Dalam setiap uraian jabatan fungsional umum, beberapa butir penting bahan kerja selalu 

distandarkan, yaitu peraturan perundang-undangan dan arahan/petunjuk atasan langsung, 
selain bahan kerja lain yang diperlukan. 

 
2.5. Sarana Kerja 

 
 Sarana kerja adalah perangkat kerja yang digunakan oleh pejabat yang bersangkutan untuk 

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. 
 

 Pada umumnya, sarana kerja berupa komputer, meja dan kursi, kecuali sarana kerja yang 
bersifat spesifik. 

 
2.6. Rincian Tugas 

 
 Rincian tugas atau dapat disebut job descriptions adalah paparan atau bentangan semua 

tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilaksanakan pemegang jabatan dalam 
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan sarana kerja dan dalam 
kondisi pelaksanaan tertentu.  

 
 Setiap rincian tugas suatu jabatan fungsional umum selalu diawali dengan: 

a. menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang 

ditangani; 
c. dan rincian tugas lainnya yang bersifat pokok sesuai hasil analisis jabatan; 
dan selalu diakhiri dengan tugas melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan 
sesuai garis kewenangan untuk kelancaran tugas. 

 
2.7. Keadaan Tempat Kerja 

 
 Keadaan Tempat Kerja adalah keadaan tempat kerja di mana pemegang jabatan melakukan 

tugasnya. 
 

 Pada umumnya, informasi mengenai keadaan tempat kerja yaitu berada di suatu ruangan 
kantor kerja. 

 
2.8. Hasil Kerja 

 
 Hasil kerja adalah keluaran langsung (output) yang harus dihasilkan oleh pemegang jabatan 

berdasarkan uraian tugas jabatan fungsional umum. 
 

 Hasil kerja yang tertulis dalam uraian jabatan fungsional umum merupakan standar keluaran 
langsung yang dibebankan kepada pemegang jabatan, sehingga pemegang jabatan 
diharapkan mampu menciptakan output di atas standar keluaran langsung dimaksud sesuai 
petunjuk atasan berdasarkan garis kewenangannya. 

 
2.9. Upaya Fisik 
 
 Upaya Fisik adalah gerakan fisik pemegang jabatan untuk melaksanakan tugas. Upaya Fisik 

pada umumnya dinyatakan duduk dan berjalan. 
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2.10. Kemungkinan Resiko Bahaya 
 
 Kemungkinan Resiko Bahaya adalah potensi resiko kecelakaan fisik akibat pelaksanaan 

tugas. Kemungkinan Resiko Bahaya pada umumnya diisi tidak ada, kecuali untuk 
jabatan/pekerjaan tertentu. 

 
2.11. Syarat Jabatan 
 
 Syarat Jabatan merupakan rumusan tentang kualifikasi dan kemampuan kerja yang dituntut 

untuk dapat melaksanakan tugas jabatan. Kemampuan kerja dapat dipenuhi setelah 
CPNS/PNS memangku jabatan tersebut melalui pelatihan dan peningkatan pengetahuan 
kerja yang disyaratkan. 

 
a. Pendidikan 
 Pendidikan adalah syarat kualifikasi tingkat pendidikan tertentu yang diperlukan bagi 

CPNS, sedangkan bagi PNS sebagai calon pemegang jabatan fungsional umum cukup 
pengalaman kerja di bidangnya atau yang serumpun. 

b. Pelatihan 
 Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang perlu ditempuh 

pemegang jabatan fungsional umum untuk meningkatkan kemampuan kerja sesuai 
dengan tuntutan pelaksanaan tugas. 

c. Pengetahuan Kerja 
 Pengetahuan kerja adalah ilmu dan/atau informasi yang perlu dimiliki oleh pemegang 

jabatan fungsional umum untuk mendukung pelaksanaan tugas.  
d. Pengalaman Kerja 
 Pengalaman kerja adalah masa kerja PNS yang diperlukan untuk menduduki suatu 

jabatan fungsional umum. 
e. Kondisi Fisik 
 Kondisi Fisik adalah keadaan fisik calon pemegang jabatan. Pada umumnya syarat 

kondisi fisik adalah tidak membedakan laki-laki atau perempuan. 
f. Bakat 
 Bakat adalah indikasi potensi diri yang diperlukan untuk memangku suatu jabatan. 

 

Indikator Bakat: 
G Intelegensia, yaitu kemampuan belajar secara umum 

V Bakat Verbal, kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya 
secara efektif 

N Bakat Numerik, kemampuan untuk melakukan operasi arithmatik secara tepat dan 
akurat 

S Bakat pandang ruang, kemampuan berfikir secara visual mengenai bentuk-bentuk 
geometris, untuk memahami gambar-gambar dari benda-benda tiga dimensi 

P Bakat penerapan bentuk, kemampuan menyerap perincian-perincian yang berkaitan 
dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik 

Q Bakat ketelitian, kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan 
verbal atau dalam tabel 

K Bakat kondisi motor, kemampuan untuk mengkoordinir mata, tangan dan jari secara 
cepat dan cermat dalam membuat gerakan yang cepat 
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F Bakat kecakatan jari, kemampuan menggerakkan tangan dengan mudah dan penuh 
ketrampilan 

E Bakat kondisi mata, tangan, kaki, kemampuan menggerakkan tangan dan kaki 
secara koordinatif satu sama lain sesuai rangasangan penglihatan 

C Bakat membedakan warna, kemampuan memadukan atau membedakan berbagai 
warna yang asli yang gemerlapan. 

 
 

g. Temperamen 
 Temperamen adalah indikasi karakter dan kemampuan diri yang diperlukan untuk 

memangku suatu jabatan. 
 

Indikator Temperamen: 

D Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan 
memimpin, mengendalikan atau merencanakan 

F Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran 
perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandang pribadi 

I Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang 
lain dalam pendapat, sikap atau mertimbangan mengenai gagsan 

J 
Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan pembuatan kesimpulan, penilaian 
atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria rangsangan indra atau atas dasar 
pertimbangan pribadi. 

M 
Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, 
pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan criteria yang 
diukur atau yang dapat diuji. 

P Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari 
hanya penerimaan dan perbuatan instruksi 

R 
Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau 
secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan perangkat 
prosedur urutan atau kecepatan tertentu 

S 
Kemampuan menyesuaiakn diri untuk bekerja dengan ketegangan jiwa jika 
berhadapan dengan keadaan darurat kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja 
dengan kecepatan kerja dan perhatian teryus menerus merupakan keseluruhan atau 
sebagian aspek pekerjaan 

T 
Kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas, sering berganti 
dari tugas yang satu ke tugas yang lain yang berbagai sifatnya tanpa kehilangan 
efisiensi atau ketenangan diri 

 
h. Minat 
 Minat adalah kombinasi indikasi keinginan pegawai yang sesuai untuk menangani 

pekerjaan tertentu dalam suatu jabatan.  
 

Indikator Minat: 

1a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan benda atau 
obyek tertentu.  

1b 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan komunikasi 
data. 

2a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan orang, 
dalam niaga. 

2b Pilihan melakukan kegiatan yang 
bersifat ilmiah dan teknik. 

3a Pilihan melakukan kegiatan rutin, 
konkrit dan teratur. 3b Pilihan melakukan kegiatan yang 

bersifat abstrak dan kreatif. 

4a Pilihan melakukan kegiatan yang 
dianggap baik bagi orang lain. 4b 

Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan proses, mesin 
dan mekanik. 

5a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
menghasilkan prestise atau 
penghargaan dari pihak lain. 

5b 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
menghasilkan kepuasan nyata dan 
produksi. 
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C. PENERAPAN 
 
Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum menghasilkan informasi jabatan yang diterapkan 
untuk kepentingan manajemen sumber daya manusia.  
 
1. Penyusunan Formasi Pegawai 
 

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi 
Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 

 
Peta jabatan merupakan acuan untuk pelaksanaan analisis kebutuhan dan penyediaan formasi 
CPNS pada satuan organisasi DESDM yang bersangkutan, kecuali jabatan fungsional umum 
tertentu. Uraian jabatan fungsional umum memberikan informasi nama jabatan, ringkasan tugas, 
syarat jabatan, dan lain-lain yang disyaratkan dalam penyusunan formasi CPNS DESDM. 

 
Beberapa jabatan fungsional umum tertentu tidak bisa menjadi dasar kebutuhan formasi jabatan 
sebagaimana uraian jabatan yang bersangkutan walaupun tercantum dalam peta jabatan, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Penyelidik Geologi pada Badan Geologi; 
b. Penyelidik Geofisika pada Badan Geologi; dan 
c. Pengkaji Teknologi ESDM pada Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber 

Daya Mineral. 
Jabatan di atas dibentuk dengan perlakuan khusus karena terkait dengan jabatan fungsional 
tertentu, mengingat kepentingan penempatan pegawai dalam rangka pembinaan kepegawaian. 
 
Formasi CPNS DESDM untuk calon jabatan fungsional tertentu dapat disusun, sepanjang layak 
berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan formasi CPNS, dengan syarat pendidikan formal 
minimal Sarjana S1 dan diutamakan Sarjana S2. 

 
2. Pengadaan Pegawai 
 

Pengadaan pegawai meliputi perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, 
pengangkatan CPNS s.d. menjadi PNS dalam jabatan fungsional umum. 

 
Uraian jabatan fungsional umum menyediakan informasi nama jabatan, ringkasan tugas, syarat 
jabatan, bakat, temperamen dan minat yang sangat diperlukan untuk kepentingan proses 
pengadaan pegawai. 

 
3. Pengangkatan Jabatan dan Kenaikan Pangkat 
 

Pengangkatan dalam jabatan adalah penempatan/pemindahan PNS berdasarkan nama jabatan 
yang tercantum dalam peta jabatan dan/atau uraian jabatan. Jabatan dimaksud meliputi jabatan 
struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu. 

 
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS 
tehadap negara. Kenaikan pangkat menggunakan peta jabatan dan uraian jabatan dalam rangka 
penyesuaian golongan dan penyesuaian ijazah. 
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Khusus PNS DESDM berkualifikasi SLTA ke bawah yang tidak menduduki jabatan struktural 
maupun fungsional tertentu, pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat menggunakan 
uraian jabatan fungsional umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri 
ini. 

 
Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum DESDM pada jabatan Penyelidik Geologi, 
Penyelidik Geofisika dan Pengkaji Teknologi ESDM, dilaksanakan bagi PNS DESDM yang tidak 
lagi mengikuti jenjang karir dalam jabatan fungsional tertentu maupun jabatan struktural, namun 
aktivitas penyelidikan dan penelitian pegawai yang bersangkutan masih dibutuhkan.  
 
Pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu bagi PNS DESDM yang telah ada, mengikuti 
pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang 
berpendidikan SLTA (keterampilan) maupun Sarjana (keahlian). 
 

4. Petunjuk Kerja 
 

Uraian jabatan fungsional umum merupakan informasi jabatan yang memberikan petunjuk kerja, 
antara lain berupa rincian tugas dan hasil kerja yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh 
pemegang jabatan, sehingga dapat menjadi acuan untuk penilaian kinerja. 

 
5. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan  
 

Uraian jabatan fungsional umum mencakup informasi tentang pelatihan dan pengetahuan kerja 
yang dibutuhkan bagi pemegang jabatan dalam menjalankan tugasnya, sehingga berguna 
sebagai salah satu dasar penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan dalam jabatan bagi 
aparatur DESDM. 

 
6. Perencanaan Karier 
 

Karier PNS DESDM ditentukan melalui sistem pengembangan pegawai yang dirancang antara 
lain berdasarkan jalur, jenjang, pangkat dan jabatan. Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional 
umum memberikan arahan bagi rumusan perencanaan karier PNS DESDM. 

 
7. Evaluasi Jabatan 
 

Uraian jabatan fungsional umum merupakan informasi yang dapat menjadi dasar pelaksanaan 
evaluasi jabatan DESDM, mengingat dalam tahap pelaksanaan evaluasi jabatan dengan metode 
profil meliputi kegiatan inventarisasi jabatan, penentuan jabatan tolok, uraian tugas, karakteristik, 
penilaian/profiling, bobot pekerjaan, klasifikasi dan pemutakhiran, yang sangat penting bagi 
penentuan pola penggajian/remunerasi. Selain itu, informasi jabatan dapat menjadi database 
pada sistem informasi kepegawaian dalam rangka mendukung kegiatan evaluasi jabatan.  
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1. Nama Jabatan  : Administrator Jaringan dan Database 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II  : - Sekretariat Ditjen/Badan 
  - Pusat Sumber Daya Geologi 
  - Pusat Lingkungan Geologi 
  - Pusat Survei Geologi 
  - Pusat pada Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 
  - Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara 
  - Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 
  - Pusdiklat Geologi 
b. Eselon III  : - Bagian Rencana dan Laporan 
  - Bidang Informasi 
  - Bidang Afiliasi 
  - Bidang Sarana Teknis 
  - Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 
c. Eselon IV  : - Subbagian Pengelolaan Informasi 
  - Subbidang Penyediaan Informasi Publik 
  - Subbidang Informasi dan Publikasi 
  - Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 
  - Subbidang Program dan Kerja Sama 
  - Subbidang Perencanaan 

 
3. Ringkasan Tugas  :  
 Melakukan pengelolaan jaringan/infrastruktur informasi (LAN/WAN) untuk operasi komunikasi antar 

komputer dan pengelolaan basis data/database pada satuan organisasi Departemen. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Desain dan infratruktur jaringan; 
c. Data komputer yang sudah terhubung ke jaringan; 
d. Informasi perkembangan teknologi jaringan; 
e. Tata letak perangkat jaringan dan ruang/gedung instalasi; 
f. Desain awal struktur database; 
g. Data yang akan dimutakhirkan (updating); 
h. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Komputer Server; 
c. Sistem manajemen database; 
d. Perangkat perbaikan jaringan; 
e. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menginventarisir jaringan LAN/WAN dan administrasi pemakaian nomor komputer (Internet protocol); 
d. Menelusuri kerusakan jaringan dan melakukan perbaikan jaringan, serta mengatur lalulintas jaringan 

informasi; 
e. Menyusun bahan rencana pengembangan jaringan;  
f. Merancang struktur basis data/database dan mengendalikan pemutakhiran (updating) data, serta 

mengambil data sesuai keperluan (query); 
g. Melakukan pemantauan, pengendalian akses user ke jaringan LAN/WAN dan database; 
h. Memonitor dan mengoptimalisasi performa dan keamanan (security) database, serta merencanakan 

backup dan recovery database; 
i. Membuat buku petunjuk penggunaan (user manual book) jaringan dan database; 
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j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Rancangan rencana pengembangan jaringan/infrastruktur informasi; 
b. Kelancaran operasi Local Area Network/Wide Area Network); 
c. Nomor identitas komputer (Internet protocol); 
d. Analisis pengembangan struktur database; 
e. Kelancaran operasi permintaan data (Query) dan pemutakhiran data (updating); 
f. Buku petunjuk penggunaan (user manual book) jaringan dan database. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada.  
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal S1 Teknik Informatika, Ilmu Komputer, atau Teknik Komputer. 
b. Pelatihan : Teknologi Jaringan dan teknologi sistem operasi berbasis jaringan, 

Database Oracle/MS SQL Server/My Sql, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Perangkat keras dan lunak (hardware-software) komputer. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, N, S, Q. 
g. Temperamen : F, I, T. 
h. Minat : 1b, 2b, 3b, 4b. 



 

 

11 

1. Nama Jabatan : Penyusun Program Kerja 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : Bagian Rencana dan Laporan 
c. Eselon IV : - Subbagian Penyiapan Rencana Kerja 
   - Subbagian Penyiapan Rencana 
   - Subbagian Penyusunan Rencana dan Program 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan perumusan rencana kerja dan anggaran untuk penyusunan kebijakan dan program Unit 
Utama. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Departemen; 
c. Data penyerapan APBN tahun berjalan; 
d. Data usulan kegiatan dan anggaran satuan kerja Departemen; 
e. Data RPJP/M/T dan Renstra Departemen; 
f. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
g. Usulan rencana kerja pada satuan kerja Departemen; 
h. RAPBN tahun berikutnya; 
i. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan rumusan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (RK-KL), serta rumusan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang/Menengah/Tahunan Unit Utama; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Unit Utama; 
e. Menelaah tugas dan fungsi satuan organisasi Departemen untuk evaluasi rencana kegiatan pada 

satuan kerja Unit Utama; 
f. Menyiapkan rumusan masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dampak 

(impact) atas seluruh usulan rencana kegiatan pada satuan kerja Unit Utama; 
g. Meneliti kelengkapan dokumen setiap usulan rencana kegiatan pada satuan kerja Unit Utama; 
h. Menelaah kesesuaian usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dengan 

RPJP/M/T dan Renstra Unit Utama; 
i. Menyiapkan bahan rumusan anggaran satuan 2, satuan 3, serta rumusan RKA-KL dan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang berbasis tugas, fungsi dan kinerja satuan organisasi Unit Utama; 
j. Mengikuti pembahasan perencanaan anggaran pada satuan kerja Unit Utama dan pembahasan DIPA 

untuk pengujian alokasi anggaran setiap kegiatan; 
k. Memantau dan menganalisis pelaksanaan kegiatan RK-KL, RKA-KL dan Renstra Unit Utama; 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan Renstra, RK-KL dan RKA-KL untuk Unit Utama; 
b. Bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) untuk Unit Utama; 
c. Bahan rumusan DIPA satuan kerja pada Unit Utama; 
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d. Hasil analisis pelaksanaan RK-KL, RKA-KL dan Renstra Unit Utama. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Ekonomi Studi Pembangunan, atau Teknik 
bidang ESDM. 

b. Pelatihan : Perencanaan Pembangunan Nasional/Manajemen Proyek, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Moneter, Fiskal dan Tahap kegiatan usaha ESDM. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Laporan dan Kinerja  
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan  
b. Eselon III  : Bagian Rencana dan Laporan 
c. Eselon IV : - Subbagian Laporan  

- Subbagian Penyiapan Laporan 
- Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan akuntabilitas kinerja Unit Utama. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Renstra Departemen, Unit Utama dan Unit; 
c. Pedoman tentang Penyusunan LAKIP; 
d. Bahan masukan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan atau LAKIP dari Unit; 
e. Data kegiatan DIPA pada satuan kerja dan unit Departemen; 
f. Data pelaksanaan kegiatan Unit Utama dan Unit; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan sidang dan rapat kerja atau laporan pimpinan/laporan kerja rutin/laporan berkala 

Unit Utama; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan LAKIP dan RKT Unit Utama/Unit sesuai tugas, fungsi dan rencana 

strategis; 
e. Menelaah ketepatan pengisian input, output, outcome, benefit, impact dalam formulir LAKIP, RKT, 

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS); 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan sidang dan rapat kerja atau laporan pimpinan/laporan kerja rutin/laporan berkala Unit Utama; 
b. Bahan rumusan LAKIP dan RKT Unit Utama. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Ekonomi Studi Pembangunan, Teknik 
bidang ESDM, atau Administrasi Niaga. 

b. Pelatihan : Bimbingan teknis LAKIP, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen perencanaan anggaran, Good Public Governance. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Laporan Pelaksanaan Anggaran 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Keuangan 
  - Sekretariat Ditjen/Badan  
b. Eselon III  : - Bagian Perbendaharaan 
  - Bagian Keuangan 
c. Eselon IV : - Subbagian Perbendaharaan Kantor Pusat dan Energi 
  - Subbagian Perbendaharaan Geologi dan Badan 
  - Subbagian Perbendaharaan 
   

3. Ringkasan Tugas : 
Menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan/penyerapan realisasi, serta penyiapan laporan 
pertanggungjawaban keuangan APBN pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data pelaksanaan/realisasi APBN pada satuan organisasi Departemen; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan koordinasi dan kompilasi pelaporan pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja; 
d. Menganalisa laporan pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan mata anggaran 

pengeluaran/fungsi/sub fungsi/kegiatan; 
e. Melakukan perekaman data dan pemutakhiran data pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja; 
f. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja secara periodik; 
g. Melaksanakan pencocokan data penyerapan anggaran belanja dan realisasi penerimaan negara pada 

satuan organisasi Departemen; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Laporan pelaksanaan anggaran pada satuan organisasi Departemen. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi. 
b. Pelatihan : Bimbingan Teknis Keuangan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistem pertanggungjawaban keuangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Barang Milik Negara 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II   : - Biro Keuangan 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
    - Pusat pada Badan 
b. Eselon III   : - Bagian Kekayaan Negara 
   - Bagian Keuangan 
   - Bagian Umum dan Keuangan 
    - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV   : - Subbagian Penyiapan Kekayaan Minyak dan Gas Bumi  
   - Subbagian Penyiapan Kekayaan Geologi dan Sumber Daya Mineral 
   - Subbagian Penyiapan Kekayaan Penunjang dan Ketenagalistrikan 
   - Subbagian Kekayaan Negara 
   - Subbagian Rumah Tangga 
    - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Catatan, data dan dokumen kekayaan negara; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan inventarisasi BMN untuk pendataan kekayaan negara; 
d. Menyiapkan Laporan Mutasi Barang Semesteran/Tahunan dan Laporan Tahunan terhadap BMN; 
e. Memantau dan melaporkan dokumentasi BMN; 
f. Melakukan pencatatan BMN untuk administrasi Buku Induk Barang Inventaris (BIBI); 
g. Menyiapkan bahan laporan inventarisasi BMN secara berkala; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Bahan Laporan Mutasi Barang Semesteran/Tahunan dan Laporan Tahunan terhadap BMN; 
b. Bahan BIBI; 
c. Laporan Inventarisasi BMN. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Perbendaharaan, penerapan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi, dan lain-

lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen aset. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : Q, N. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat :  1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengolah Sistem Akuntansi  
 
2. Kedudukan 

a. Eselon II  : - Biro Keuangan 
  - Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Akuntansi 
  - Bagian Keuangan 
c. Eselon IV : - Subbagian Penyiapan Realisasi Anggaran 
  - Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 
  - Subbagian Akuntansi  

  
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pengumpulan, penelaahan dan perekaman data untuk implementasi sistem akuntansi instansi 
pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) satuan kerja Departemen; 
c. Data SPM dan SP2D satuan kerja Departemen; 
d. Data bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan Departemen; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan dokumen sumber penerimaan, pengeluaran dan bahan pembuatan neraca; 
d. Mengolah data anggaran dan realisasi anggaran penerimaan maupun pengeluaran anggaran; 
e. Melakukan pemasukan data laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran ke dalam 

aplikasi komputer; 
f. Menyiapkan laporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Akuntansi Barang Milik 

Negara (SABMN) dan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai bidang kegiatan; 
g. Mencetak dan meneliti keakuratan konsep laporan SAI, SAAT dan SAP sesuai bidang kegiatan; 
h. Menyimpan dokumen SSBP/SPM/SP2D, rekapitulasi pendapatan dan belanja, dan data neraca; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Laporan Akuntansi Instansi dan Departemen; 
b. Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 

11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi. 
b. Pelatihan : Sistem Akuntansi Pemerintah, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Standardisasi akuntansi dan perbendaharaan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
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g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1a,3a.  



 

 

19 

1. Nama Jabatan  : Penyusun Peraturan Perundang-undangan  
 
2. Kedudukan   :   

a. Eselon II : - Biro Hukum dan Humas 
  - Sekretariat Ditjen 
b. Eselon III : - Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan  
  - Bagian Hukum dan Perundang-undangan  
c. Eselon IV : - Subbagian Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi 
  - Subbagian Perundang-undangan Ketenagalistrikan 

- Subbagian Perundang-undangan Geologi dan Sumber Daya Mineral 
- Subbagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan telaahan naskah akademik peraturan perundang-undangan, serta menyiapkan rumusan 
peraturan perundang-undangan bidang ESDM. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Buku literatur bidang hukum; 
c. Usulan rencana peraturan perundang-undangan ; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan perumusan peraturan perundang-undangan; 
d. Menyiapkan bahan harmonisasi dan konsultasi publik; 
e. Mengumpulkan bahan tanggapan dan merumuskan penyempurnaan rancangan peraturan 

perundang-undangan; 
f. Menyusun finalisasi rancangan peraturan perundang-undangan; 
g. Memberikan telaahan yuridis terhadap penetapan (beschiking); 
h. Memantau perkembangan proses penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; 
i. Mengevaluasi program legislasi nasional dan program regulasi; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rancangan peraturan perundang-undangan; 
b. Naskah akademik bidang hukum. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ilmu Hukum. 
b. Pelatihan : Legal Drafting, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Peraturan perundang-undangan bidang ESDM. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
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g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 3b, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum 
 
2. Kedudukan   : 

a. Eselon II  : - Biro Hukum dan Humas 
  - Sekretariat Ditjen  
b. Eselon III  : - Bagian Bantuan Hukum 
  - Bagian Hukum dan Perundang-undangan 
c. Eselon IV : - Subbagian Bantuan Hukum Minyak dan Gas Bumi 

- Subbagian Bantuan Hukum Ketenagalistrikan 
  - Subbagian Bantuan Hukum Geologi dan Sumber Daya Mineral 
  - Subbagian Pertimbangan Hukum 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Memberikan pertimbangan/nasehat hukum dan pendampingan hukum atas permasalahan hukum pada 
satuan organisasi Departemen. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Permasalahan/tuntutan hukum; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menelaah permasalahan/gugatan hukum; 
d. Meneliti kebenaran permintaan bantuan hukum dan mengumpulkan bukti untuk bahan pendampingan 

hukum;  
e. Memberikan bahan layanan konsultasi/nasehat hukum atas permasalahan hukum;  
f. Menyiapkan bahan jawaban yuridis atas permasalahan hukum; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Pendapat Hukum (Legal Opinion). 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ilmu Hukum. 
b. Pelatihan : Kemahiran litigasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Peraturan perundang-undangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya,  

  sedangkan CPNS tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Sehat/Normal, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 2a, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Pelaksana Kehumasan 
  
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Hukum dan Perundang-undangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Informasi Hukum 
  - Subbagian Hukum 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan penjelasan, informasi hukum, dan publikasi atas kegiatan dan kebijakan, serta 
pengelolaan perpustakaan pada satuan organisasi Departemen. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Buku literatur akademis; 
c. Keterangan pimpinan dan bahan pidato pimpinan; 
d. Agenda dan catatan pelaksanaan acara; 
e. Berita media/rekaman/foto; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Lemari/ruang perpustakaan. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis berita dan status situasi opini publik atas kebijakan Departemen, serta telaahan 

umpan balik hasil penyebarluasan informasi; 
d. Mengikuti perkembangan kebijakan pimpinan dan memantau aktivitas pimpinan; 
e. Menyiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan peliputan dan 

pameran; 
f. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 
g. Menyiapkan bahan peliputan berupa kaset, poster, foto, audio visual dan lain-lain; 
h. Menyusun bahan siaran pers berdasarkan data dan informasi dari satuan organisasi Departemen 

maupun instansi lain dan masyarakat; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Publikasi kebijakan dan kegiatan Departemen; 
b. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 
c. Abstrak peraturan perundang-undangan. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Komunikasi. 
b. Pelatihan : Public relation, dan lain-lain.  
c. Pengetahuan Kerja : Kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya,  

  sedangkan CPNS tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik : Sehat/Normal, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 2a, 3b, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Sekretaris Menteri/Eselon I 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Tata Usaha 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 

  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 

c. Eselon IV : - Subbagian Tata Usaha Menteri 
  - Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Tata Usaha 
  - Subbagian Tata Usaha dan Keuangan 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan dukungan administrasi Menteri/Eselon I yang meliputi kesekretariatan, ketatausahaan, 
layanan komunikasi, serta menyiapkan acara dan jadwal pimpinan guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas Menteri/Eselon I. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan Tata Persuratan Dinas; 
c. Kamus bahasa; 
d. Daftar alamat/telepon/faksimili/e-mail pejabat dan instansi pemerintah/BUMN; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat bahan lain yang ditujukan kepada 

Menteri/Eselon I; 
d. Menyusun acara kegiatan Menteri/Eselon I sesuai dengan rencana kegiatan dan petunjuknya dalam 

buku agenda dan papan kegiatan sebagai informasi dan jadwal kegiatan; 
e. Membuat notulen atau risalah rapat tertentu pada acara Menteri/Eselon I; 
f. Meneliti konsep surat Menteri/Eselon I dari segi tata persuratan dinas; 
g. Menyiapkan agenda acara atau jadwal Menteri/Eselon I, serta mengingatkan Menteri/Eselon I tentang 

jadwal kegiatan;  
h. Menghubungi dan mengkonfirmasikan kepada Unit Utama dan instansi terkait tentang acara dan 

keprotokolan Menteri/Eselon I; 
i. Menerima tamu dan penjadwalan pertemuan dengan Menteri/Eselon I; 
j. Melaksanakan dokumentasi sesuai kebutuhan Menteri/Eselon I; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Jadwal acara Menteri/Eselon I; 
b. Dokumen persuratan Menteri/Eselon I; 
c. Catatan/notulen rapat tertentu; 
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d. Informasi kenegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII Sekretaris atau bidang ilmu sosial lainnya. 
b. Pelatihan : Sekretaris, komputer, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Administrasi kantor, Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan, Microsoft 

Office. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : P, Q, F. 
g. Temperamen : P, R, M. 
h. Minat : 1a, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Protokol 
 

2. Kedudukan : 
a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Protokol Pimpinan Departemen 
  - Subbagian Protokol Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Tata Usaha 
  - Subbagian Rumah Tangga 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan kegiatan keprotokolan Menteri dan pimpinan satuan organisasi Unit Utama, guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Jadwal pimpinan satuan organisasi; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Kendaraan operasional protokol; 
b. Komputer; 
c. Meja dan kursi; 
d. Handy Talky. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menyiapkan bahan potret/rencana kegiatan perjalanan pimpinan satuan organisasi; 
d. Menyiapkan rencana akomodasi pimpinan satuan organisasi serta rencana keprotokolan; 
e. Mengkoordinasikan acara dan kegiatan pimpinan satuan organisasi dengan unit dan instansi terkait 

termasuk dengan keprotokolan Presiden, Wakil Presiden dan DPR;  
f. Membawakan acara pada kegiatan upacara dan pertemuan resmi lain yang dihadiri oleh menteri, 

Pimpinan Unit Utama, dan Pimpinan Unit berdasarkan susunan acara kegiatan yang telah ditentukan; 
g. Mengurus kedatangan dan keberangkatan pimpinan Departemen; 
h. Mengatur penjemputan dan pengantaran tamu, serta acara kegiatan tamu Menteri, Pimpinan  Unit 

Utama, dan Pimpinan Unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadwal acara yang telah 
disusun sebagai penyambutan dan pelayanan tamu pimpinan; 

i. Melaksanakaan arahan dan petunjuk kedinasan dari  atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 

 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rencana jalur, akomodasi, transportasi kegiatan pimpinan satuan organisasi; 
b. Kelancaran susunan kegiatan; 
c. Kelancaran pelaksanaan keprotokolan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal DIII Komunikasi, Publisistik, Kehumasan, atau Sekretaris. 
b. Pelatihan : Keprotokolan, Kehumasan dan Sekretaris, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Keprotokolan, Tata pelayanan tamu pimpinan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyiap Sarana dan Prasarana Kerja 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum  
  - Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Perlengkapan 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Urusan Dalam Departemen  
  - Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal  
  - Subbagian Rencana Kebutuhan 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Perlengkapan 

   
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan ruangan rapat, berupa sarana dan prasarana kerja serta mengatur tata ruang dan acara rapat 
agar penyelenggaraan rapat berjalan lancar. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Jadwal rapat; 
c. Daftar barang inventaris; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Handy Talky. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana serta peralatan dan pelengkapan rapat dengan 

unit lain untuk kelancaran pelaksanaan acara rapat, upacara, coffee morning, pelantikan pejabat, 
pameran, seminar, serta perayaan hari besar agama dan kegiatan Porseni; 

d. Menyiapkan formulir permintaan ruang rapat untuk melayani keperluan permintaan ruangan, sarana 
dan prasarana kerja dari unit yang membutuhkan; 

e. Memeriksa dan menyampaikan permintaan ruang rapat yang diajukan oleh unit kepada atasan untuk 
mendapatkan persetujuan dan arahan; 

f. Memantau penyiapan ruang rapat yang telah disetujui; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Operasional penggunaan sarana dan prasarana kerja untuk kegiatan kantor; 
b. Daftar usia pakai/kegunaan/utilitas sarana dan prasarana kerja kantor. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII Teknik Mesin, Listrik, atau Bangunan. 
b. Pelatihan : Teknis pemasangan alat perlengkapan rapat, dan lain-lain. 
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c. Pengetahuan Kerja : Tata perlengkapan, peralatan dan ruangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengawas Keamanan dan Kebersihan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan  
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Perlengkapan 
  - Subbagian Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengawasi dan melaporkan pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor yang dilakukan oleh petugas 
Satuan Pengamanan (Satpam) dan cleaning services. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan ketertiban dan keamanan; 
c. Gambar situasi gedung dan halaman kantor; 
d. Jumlah petugas, penempatan, serta status rekanan Satpam dan cleaning services; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Meja dan kursi; 
b. Close Circuit Television (CCTV); 
c. Alat bantu keamanan; 
d. Handy Talky/alat bantu komunikasi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian setempat;  
d. Menyusun jadwal kerja petugas Satpam; 
e. Memonitor pelaksanaan jadwal kerja dan kesiapsiagaan kegiatan Satpam dan cleaning services; 
f. Mengontrol buku laporan pelaksanaan tugas Satpam dan cleaning services, serta mencatat dan 

memberi arahan atas kejadian yang belum mendapat penyelesaian;  
g. Menyiapkan rencana kebutuhan alat keamanan dan kebersihan kantor; 
h. Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan, permasalahan keamanan dan kebersihan yang dihadapi 

kepada atasan; 
i. Memeriksa kebersihan ruangan dan halaman kantor, serta taman-taman secara rutin di lingkungan 

kantor; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di luar dan di dalam ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Ketertiban dan keamanan kantor; 
b. Kebersihan ruangan dan halaman kantor, serta taman-taman; 
c. Keamanan dan kebersihan barang inventaris di kantor; 
d. Keselamatan kerja pegawai di kantor; 
e. Bahan rencana kebutuhan alat keamanan dan kebersihan kantor. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII semua jurusan. 
b. Pelatihan : Kamtibmas, Beladiri, Pertamanan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Teknik pengamanan dan kebersihan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pendistribusi Barang Inventaris 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen 
b. Eselon III  : - Bagian Perlengkapan 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
c. Eselon IV : - Subbagian Distribusi dan Inventarisasi 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menguji dan mencatat barang inventaris yang diterima, serta mendistribusikan penggunaan barang 
inventaris pada satuan organisasi Departemen.  
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Barang inventaris kantor; 
c. Laporan mutasi barang; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menerima dan mencek barang yang dilaporkan oleh satuan kerja/Panitia Pengadaan  menurut 

kualifikasi dan spesifikasi barang; 
d. Membukukan penerimaan dalam buku register sesuai dengan jenis, jumlah dan kualitas barang 

inventaris kantor; 
e. Menyiapkan daftar persediaan barang inventaris menurut merek, pembuatan, tahun pembelian, jenis 

anggaran, nomor kode barang dan keadaan barang, serta data status penggunaan dan kondisi 
barang inventaris kantor; 

f. Mengawasi pencatatan/penomoran kode lokasi dan barang inventaris yang dilakukan pengurus 
barang inventaris satuan kerja, serta merevisi daftar persediaan barang inventaris kantor; 

g. Menyiapkan naskah serah terima barang inventaris kantor pada satuan kerja; 
h. Menyiapkan surat pinjam pakai barang inventaris kantor, serta menyiapkan dokumen 

penyerahan/pendistribusian barang inventaris kantor; 
i. Menyiapkan Daftar Inventaris Ruangan (DIR); 
j. Mengelola barang habis pakai (ATK, atau barang yang digunakan dalam satu tahun) untuk disimpan 

dalam gudang barang habis pakai sesuai jenis, jumlah dan tempat, serta mencatat jenis dan jumlah 
barang dalam kartu barang; 

k. Mengawasi pengeluaran dan keadaan stock barang habis pakai dari gudang berdasarkan daftar 
permintaan yang telah disetujui; 

l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja :  

a. Surat pinjam pakai; 
b. Laporan persediaan dan penggunaan barang inventaris kantor; 
c. Daftar barang invetaris serta penempatannya; 
d. Daftar persediaan barang; 
e. Daftar Inventaris Ruangan (DIR); 
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f. Naskah serah terima; 
g. Kartu barang. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, atau Administrasi Niaga. 
b. Pelatihan : Administrasi Perlengkapan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Pengelolaan persediaan barang inventaris. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengawas Pemeliharaan Barang Inventaris 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II   : - Biro Umum 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
   - Pusat pada Badan    
b. Eselon III   : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
   - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
   - Bagian Umum dan Kepegawaian 
   - Bagian Umum dan Keuangan  
   - Bagian Umum 
   - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV   : - Subbagian Urusan Dalam Departemen 
   - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
   - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Rumah Tangga 
   - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Kepegawaian dan Umum 
   - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Memantau dan menelaah kondisi barang inventaris, serta mengawasi pekerjaan pemeliharaan dan 
perbaikan barang inventaris. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Daftar barang inventaris; 
c. Petunjuk manual pemeliharaan barang inventaris; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Alat bantu deteksi fungsi elektro/mesin mekanik dan bangunan. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Memantau keadaan operasi instalasi listrik, AC, meja kursi, telepon, mesin genset, lift, kendaraan 

dinas, perlengkapan sound system, audio visual, komputer, bangunan, instalasi air dan barang 
inventaris operasional kerja lainnya; 

d. Menganalisis kerusakan barang inventaris berdasarkan laporan atau permintaan, serta membuat 
laporan kebutuhan perawatan barang inventaris operasional kerja; 

e. Mengawasi dan memantau pekerjaan perbaikan barang inventaris yang dilakukan petugas atau pihak 
ketiga/rekanan untuk mengetahui perkembangan pekerjaan perbaikan; 

f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Daftar kebutuhan perawatan/pemeliharaan barang inventaris; 
b. Operasional barang inventaris kantor. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal DIII Teknik Mesin, Listrik, atau Bangunan. 
b. Pelatihan : Teknik Mesin, Elektro Mekanik, Bangunan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistim perawatan mesin, elektro mekanik dan bangunan.    
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, P. 
g. Temperamen : P, R, J. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Kepegawaian  
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
  - Pusat pada Badan 
  - PTK Akamigas (Tidak ada penyetaraan eselonisasi di PTK Akamigas) 
b. Eselon III  : - Bagian Data dan Informasi Pegawai 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Hukum dan Kepegawaian 
  - Bagian Kepegawaian 
  - Bagian Tata Usaha  
c. Eselon IV  : - Subbagian Tata Naskah dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Kepegawaian  
  - Subbagian Administrasi Kepegawaian 
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian 
  - Subbagian Mutasi Kepegawaian 

  - Subbagian Kepegawaian dan Umum  
  - Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 
 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melaksanakan dukungan administrasi urusan pembinaan kepegawaian pada satuan organisasi 
Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menganalisis data dan informasi pegawai, serta memeriksa keabsahan dokumen pegawai; 
d. Menyusun bahan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai, atau bahan penyusunan rencana 

kerja kepegawaian yang meliputi rencana kenaikan pangkat, pensiun, kenaikan gaji berkala, ujian 
dinas dan penyesuaian ijazah/pendidikan pegawai; 

e. Menyiapkan bahan urusan penempatan pegawai, pengangkatan, kepangkatan, diperbantukan, 
dipekerjakan, penarikan kembali, tugas/izin belajar (dalam dan luar negeri), pemberhentian, disiplin, 
penilaian kinerja pegawai, penilaian angka kredit, kesejahteraan/penghargaan dan penyelenggaraan 
Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan); 

f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Rencana pengembangan pegawai; 
b. Rencana kerja kepegawaian; 
c. Bahan mutasi pegawai; 
d. Kelengkapan data Sistem Informasi Kepegawaian. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Ilmu Hukum, atau Sospol. 
b. Pelatihan : Bimbingan teknis kepegawaian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Pengembangan Pegawai  
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai  
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Hukum dan Kepegawaian 

      - Bagian Kepegawaian 
c. Eselon IV  : - Subbagian Pengembangan Karir  
  - Subbagian Kepegawaian 

    - Subbagian Pengembangan Pegawai 
 

3. Ringkasan Tugas  :  
Melaksanakan analisis kepegawaian untuk pengembangan pegawai pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Hasil analisis jabatan; 
e. Hasil analisis identifikasi kebutuhan diklat; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan telaahan kondisi dan peta kekuatan kepegawaian; 
d. Meneliti informasi jabatan untuk kepentingan pengembangan pegawai; 
e. Menganalisis kesesuaian kondisi kompetensi personil terhadap standar kompetensi jabatan untuk 

pengembangan pegawai; 
f. Melakukan analisis kebutuhan pengembangan pegawai unit kerja Departemen; 
g. Menyusun prioritas kebutuhan pengembangan pegawai; 
h. Menyiapkan bahan rumusan perencanaan dan pola karier pegawai; 
i. Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen sumber daya manusia; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Data kondisi dan peta kekuatan kepegawaian;  
b. Hasil analisis kebutuhan dan prioritas pengembangan pegawai; 
c. Bahan rumusan perencanaan dan pola karir pegawai. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Hukum, atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Diklat teknis analisis jabatan dan kepegawaian, diklat teknis analisis 

kebutuhan diklat (TNA), bimbingan teknis kepegawaian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  :  Analis Rencana dan Program Mineral dan Batubara 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  :  Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi  
b. Eselon III  :  Subdirektorat Penyiapan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV  :  Seksi Program Mineral dan Batubara 

 
3. Ringkasan Tugas  : 
 Menganalisis dan mengevaluasi rencana strategis serta program pertambangan dalam rumusan kerja 

pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan berbasis kinerja di bidang ESDM. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah (RPJP/M) nasional dan Departemen; 
c. Rencana strategis Departemen; 
d. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
e. Usulan rencana kerja pada satuan kerja Unit; 
f. Statistik dan laporan berkala Badan Usaha; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menelaah data infrastruktur, pengusahaan, dan rencana dan program pertambangan di daerah; 
d. Menyiapkan rumusan kerja pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan, serta rencana 

strategis berbasis kinerja; 
e. Menyiapkan rancangan kebijakan mineral nasional (mineral policy) dengan roadmap pertambangan 

mineral dan batubara; 
f. Menyiapkan rancangan program pemantauan dan sosialisasi kebijakan pertambangan mineral dan 

batubara; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Tahunan (RPJT); 

b. Bahan Rencana Strategis ( Renstra ) bidang mineral dan batubara. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Tambang, Teknik Geologi, atau Teknik Metalurgi. 
b. Pelatihan : Perencanaan Pembangunan Nasional/Manajemen Proyek, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi pertambangan mineral dan batubara. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki / Perempuan. 
f. Bakat : G, S. 
g. Temperamen : F, I. 
h. Minat : 2b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  :  Analis Rencana dan Program Panas Bumi 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  :  Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
b. Eselon III  :  Subdirektorat Penyiapan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV  :  Seksi Program Panas Bumi dan Air Tanah 

 
3. Ringkasan Tugas  : 
 Menganalisis dan mengevaluasi rencana strategis serta program pertambangan dalam rumusan kerja 

pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan berbasis kinerja di bidang ESDM. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah (RPJP/M) nasional dan Departemen; 
c. Rencana strategis Departemen; 
d. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
e. Usulan rencana kerja pada satuan kerja Unit; 
f. Statistik dan laporan berkala Badan Usaha; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menelaah data infrastruktur, pengusahaan, dan rencana dan program pertambangan di daerah; 
d. Menyiapkan rumusan kerja pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan, serta rencana 

strategis berbasis kinerja; 
e. Menyiapkan rancangan kebijakan dengan roadmap pertambangan panas bumi dan konservasi air 

tanah; 
f. Menyiapkan rancangan program pemantauan dan sosialisasi kebijakan pertambangan panas bumi 

dan air tanah; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Tahunan (RPJT); 

b. Bahan Rencana Strategis ( Renstra ) bidang panas bumi dan konservasi air tanah. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Geologi atau Teknik Kimia. 
b. Pelatihan : Perencanaan Pembangunan Nasional/Manajemen Proyek, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi pertambangan panas bumi, dan konservasi air tanah. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki / Perempuan. 
f. Bakat : G, S. 
g. Temperamen : F, I. 
h. Minat : 2b, 3b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Program Investasi Minerba Pabum 
 
2. Kedudukan: 

a. Eselon II :  Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
b. Eselon III  :  Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral, 

Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV :  Seksi Pengembangan Investasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis perkembangan investasi untuk penyusunan program investasi bidang minerba pabum. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Statistik; 
c. Laporan badan usaha; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan informasi potensi mineral, batubara dan panas bumi; 
d. Menyiapkan bahan hasil identifikasi permasalahan iklim investasi dan hambatan yang dihadapi badan 

usaha; 
e. Melakukan analisis perkembangan investasi dan penyiapan rumusan alternatif solusi pemecahan 

masalah peningkatan investasi; 
f. Menyiapkan rumusan kebijakan dan program pengembangan investasi mineral, batubara dan panas 

bumi; 
g. Menyiapkan rancangan kebijakan paket insentif untuk peningkatan investasi mineral, batubara dan 

panas bumi; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan hasil identifikasi permasalahan iklim investasi dan hambatan yang dihadapi badan usaha 
Program investasi jangka panjang, menengah dan tahunan; 

b. Hasil analisis perkembangan investasi dan penyiapan rumusan alternatif solusi pemecahan masalah 
peningkatan investasi; 

c. Bahan rumusan kebijakan dan program pengembangan investasi mineral, batubara dan panas bumi; 
d. Bahan rumusan kebijakan dan program pengembangan investasi mineral, batubara dan panas bumi; 
e. Konsep rancangan kebijakan paket insentif untuk peningkatan investasi mineral, batubara dan panas 

bumi. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan: 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Tambang, Teknik Geologi, atauTeknik Metalurgi. 
b. Pelatihan :  Manajemen proyek/investasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja  :  Penanaman modal minerba pabum. 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik :  Laki-laki /Perempuan. 
f. Bakat :  V, S. 
g. Temperamen :  F, I, M. 
h. Minat :  2b, 3b. 
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1.  Nama Jabatan : Pengolah Data Investasi dan Kerja Sama Minerba Pabum 
  
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
b. Eselon III  :  Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral, 

Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV  :  - Seksi Pengembangan Investasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
  - Seksi Kerja Sama Mineral, Batubara dan Panas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pengumpulan, pengolahan data investasi dan kerja sama bidang mineral, batubara dan panas 
bumi.  

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan badan usaha; 
c. Dokumen kerja sama; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengembangkan sistem informasi untuk aplikasi database investasi dan kerja sama; 
d. Mengumpulkan data investasi dan kerja sama; 
e. Melakukan pengolahan data pada aplikasi database investasi dan kerja sama; 
f. Melakukan dokumentasi kesepakatan dan perjanjian internasional; 
g. Memberikan layanan informasi perkembangan investasi dan kerja sama; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rencana pengembangan sistem informasi untuk aplikasi database investasi dan kerja sama; 
b. Data investasi dan kerja sama; 
c. Dokumentasi kesepakatan dan perjanjian internasional; 
d. Layanan informasi perkembangan investasi dan kerja sama. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Pertambangan, Teknik Geologi, Teknik Metalurgi, 
atau Teknik Informatika. 

b. Pelatihan :  Penggunaan aplikasi/program sistem informasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja  :  Perangkat keras dan lunak (hardware-software) komputer. 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki /Perempuan. 
f. Bakat :  N, Q. 
g. Temperamen :  R. 
h. Minat  :  1b. 
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1. Nama Jabatan : Penyusun Program dan Dokumen Kerja Sama Minerba Pabum 
  
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
b. Eselon III  :  Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral, 

Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV :  Seksi Kerjasama Mineral, Batubara dan Panas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 
 Melakukan penyiapan bahan  rumusan program kerja sama, serta pengelolaan dokumentasi kerja sama.  
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah (RPJP/M) nasional dan Departemen; 
c. Rencana strategis Departemen; 
d. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas: 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan informasi potensi kerja sama, serta dokumentasi kesepakatan dan perjanjian 

internasional; 
d. Melaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, asosiasi, dan 

lembaga sertifikasi; 
e. Menyiapkan rumusan program kerja sama dalam negeri dan luar negeri; 
f. Memantau dan mengolah data pelaksanaan kerja sama internasional; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Data potensi kerja sama bidang mineral, batubara dan panas bumi; 
b. Dokumentasi kesepakatan dan perjanjian internasional; 
c. Bahan rumusan program kerja sama dalam negeri dan luar negeri; 
d. Data pelaksanaan kerja sama internasional. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Tambang, Teknik Geologi, atau Teknik Metalurgi. 
b. Pelatihan :  Bahasa asing, Teknik diplomasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja  :  Bentuk Kerja Sama Luar Negeri (KLN), Penyelenggaraan dialog KLN, 

Technical Assistance, Manajemen Proyek. 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki /Perempuan 
f. Bakat :  V, Q. 
g. Temperamen :  I, P. 
h. Minat :  1b, 4a. 



 

 

46 

1. Nama Jabatan  : Analis Rencana Produksi dan Pemanfaatan Minerba Pabum  
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
b. Eselon III : Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral, 

Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Batubara dan Panas 

Bumi 
   - Seksi Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Air Tanah 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan analisis kegiatan pemanfaatan untuk penetapan rencana produksi mineral, batubara dan 
panas bumi.  

 
4. Bahan Kerja  : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan badan usaha; 
c. Usulan kegiatan operasi produksi; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-perundangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menganalisis dan mengevaluasi laporan tahunan eksploitasi, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 

(RKAB), dan laporan triwulanan (operasi produksi); 
d. Menganalisis dan mengevaluasi data produksi, pemasaran dan pemanfaatan; 
e. Menyiapkan bahan penetapan perencanaan produksi berbasis kinerja; 
f. Memantau pelaksanaan operasi produksi dan perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah atas 

kegiatan operasi produksi; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
  
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis laporan tahunan eksploitasi, RKAB, triwulanan (operasi produksi);  
b. Bahan penetapan perencanaan produksi berbasis kinerja;  
c. Data operasi produksi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya  : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Pertambangan, Teknik Geologi, atau Teknik 
Metalurgi. 

b. Pelatihan : Manajemen proyek/industri, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi pertambangan mineral dan batubara. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, S. 
g. Temperamen : F, I. 
h. Minat : 2b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Rencana Pengelolaan Air Tanah 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
b. Eselon III : Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral, 

Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV : Seksi Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Air Tanah  

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan analisis rencana pengelolaan air tanah untuk perencanaan pencadangan/potensi dan wilayah 
kerja, serta penetapan neraca sumber daya.  

 
4. Bahan Kerja  : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data sumber daya geologi (air tanah); 
c. Hasil penelitian dan pengembangan lingkungan geologi; 
d. Tata ruang/kawasan konservasi air tanah; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-perundangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis perkembangan pemanfaatan air tanah dan telaahan kondisi sumber daya geologi; 
d. Menyiapkan bahan evaluasi pengelolaan air tanah; 
e. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengelolaan air tanah untuk perencanaan 

pencadangan/potensi dan wilayah kerja, serta penetapan neraca sumber daya; 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
  
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Data pemanfaatan air tanah; 
b. Hasil evaluasi pengelolaan air tanah; 
c. Bahan rumusan kebijakan pengelolaan air tanah. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Geologi atau Teknik Lingkungan. 
b. Pelatihan : Water management system, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Konservasi air tanah. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, S. 
g. Temperamen : F, I. 
h. Minat : 2b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Peta Wilayah Kerja 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi  
b. Eselon III  : Subdirektorat Perencanaan Wilayah Kerja dan Informasi Mineral, 

Batubara dan Panas Bumi  
c. Eselon IV  : Seksi Wilayah Kerja Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Menyusun peta wilayah kerja mineral, batubara dan panas bumi. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan;,  
b. Data penetapan batas wilayah Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya 

Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); 
c. Laporan kemajuan tahap kegiatan perusahaan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer ; 
b. Meja dan kursi; 
c. Meja gambar; 
d. Plotter. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan peta dasar untuk pembuatan peta wilayah kerja; 
d. Menyusun rencana pengembangan infrastruktur hardware/software pemetaan; 
e. Melaksanakan digitasi peta wilayah kerja; 
f. Melakukan dokumentasi peta wilayah kerja (hardcopy); 
g. Melaksanakan pengelolaan content data wilayah kerja pada situs informasi dan pedoman 

pemanfaatannya; 
h. Menyiapkan data dan informasi penggunaan lahan sekitar wilayah kerja; 
i. Melakukan layanan informasi peta wilayah kerja; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Peta wilayah kerja (digital dan hard copy); 
b. Data dan informasi penggunaan lahan; 
c. Layanan informasi peta wilayah kerja. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya  : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Pertambangan, Teknik Geologi, atau Teknik 
Informatika. 

b. Pelatihan : Map Info, ArcView, Arc Info, Microstation, AutoCad, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Teknik pemetaan/kartografi.  
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki / Perempuan. 
f. Bakat : S, P, Q, C. 
g. Temperamen : R. 
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h. Minat : 1b, 2b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Neraca Cadangan 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi  
b. Eselon III  : Subdirektorat Perencanaan Wilayah Kerja dan Informasi Mineral, 

Batubara dan Panas Bumi  
c. Eselon IV  : Seksi Informasi Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan analisis sumber daya geologi untuk penyusunan neraca cadangan mineral, batubara dan 
panas bumi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Hasil penelitian dan pengembangan sumber daya geologi; 
c. Data pemanfaatan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer ; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan format konstruktif neraca cadangan; 
d. Menyusun rumusan struktur/skema neraca cadangan; 
e. Mengumpulkan data sumber daya geologi dan data pemanfaatan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah, 

sesuai struktur/skema neraca cadangan; 
f. Menyiapkan bahan penetapan neraca cadangan per wilayah; 
g. Mengevaluasi format, struktur/skema dan penetapan neraca cadangan; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan format konstruktif dan struktur neraca cadangan; 
b. Data sumber daya geologi dan pemanfaatan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah; 
c. Bahan penetapan neraca cadangan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya  : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Geologi atau Teknik Pertambangan.  
b. Pelatihan : Teknik penyusunan neraca, dan lain-lain.  
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen pencadangan sumber daya geologi. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, N, Q. 
g. Temperamen : F, J. 
h. Minat : 1b, 2b. 
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1. Nama Jabatan : Penyusun Statistik  
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 
  - Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan 
  - Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
b. Eselon III  : - Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi 
  - Subdirektorat Informasi dan Bimbingan Teknis 
  - Subdirektorat Perencanaan Wilayah Kerja dan Informasi Mineral, 

Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Pengembangan Investasi Minyak Bumi 
   - Seksi Pengembangan Investasi Gas Bumi 
   - Seksi Informasi Program Tenaga Listrik 
   - Seksi Informasi Mineral, Batubara, Pabum dan Air Tanah 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan untuk penyusunan statistik sektor ESDM.  
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Statistik perekonomian nasional; 
c. Data kegiatan sektor ESDM; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan rumusan format dan petunjuk pengisian data kegiatan menurut klasifikasi wilayah, 

komoditi, lapangan usaha dan teknis statistik lainnya; 
d. Mengumpulkan data kegiatan dan atau menyiapkan penyelenggaraan survei perolehan data kegiatan 

sesuai kebutuhan; 
e. Menyusun buku statistik, dan mengadakan pemutakhiran data kegiatan; 
f. Mengadakan analisis statistik terhadap perkembangan data kegiatan; 
g. Menerapkan dan mengembangkan sistem aplikasi statistik untuk pengolahan data kegiatan; 
h. Melayani kebutuhan data statistik kepada publik dan instansi lainnya; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rumusan format dan petunjuk pengisian data; 
b. Buku statistik sektor ESDM; 
c. Hasil analisis statistik terhadap perkembangan data kegiatan; 
d. Layanan data statistik sektor ESDM. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Statistik atau Teknik Informatika. 
b. Pelatihan : Teknik survei data, analisis statistik, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Aktifitas ekonomi sektor ESDM. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, N, Q. 
g. Temperamen : J, M, R. 
h. Minat : 1b, 2b. 
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1. Nama Jabatan : Analis PNBP 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Keuangan  
  - Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 
  - Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
b. Eselon III  : - Bagian Pendapatan dan Belanja  
  - Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi 
  - Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV : - Subbag Anggaran Pendapatan  
  - Seksi Perencanaan Penerimaan Minyak dan Gas Bumi 
  - Seksi Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi 
  - Seksi Penerimaan Negara Mineral dan Panas Bumi 
  - Seksi Penerimaan Negara Batubara 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis perhitungan tarif dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta 
perhitungan bagi hasil. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan-perundang-undangan; 
b. Data PNBP dan bukti setor setiap badan usaha; 
c. Nota keuangan dan APBN; 
d. Data produksi/lifting setiap badan usaha; 
e. Data lokasi, tahap kegiatan dan luas wilayah; 
f. Data bagi hasil, biaya operasi, pajak, retribusi, iuran, pungutan, tarif, harga, dan penjualan/royalti yang 

terdahulu; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi pengumpulan data, tarif, target dan perhitungan bagi hasil PNBP; 
d. Meneliti keabsahan data produksi, lifting, biaya operasi, pajak, retribusi, harga, dan data lainnya yang 

terkait dengan PNBP; 
e. Memantau ketepatan waktu pembayaran PNBP dan menghitung denda atas keterlambatan 

pembayaran; 
f. Melakukan kajian dan perumusan tarif PNBP; 
g. Menyiapkan rumusan penentuan tarif PNBP yang berlaku pada DESDM; 
h. Menyiapkan bahan perhitungan dan penentuan target PNBP; 
i. Menghitung produksi dan lifting serta biaya operasi, pajak, retribusi, harga, dan penerimaan PNBP per 

daerah penghasil; 
j. Menganalisis perhitungan bagi hasil Pemerintah dan kontraktor, serta bagi hasil daerah; 
k. Menganalisis rumusan program pemberdayaan masyarakat; 
l. Memonitor perkembangan penetapan tarif, target dan revisi target, serta izin penggunaan PNBP yang 

diproses oleh Departemen Keuangan; 
m. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 



 

 

54 

a. Bahan penentuan tingkat produksi, lifting dan biaya operasi setiap kontraktor; 
b. Bahan penentuan tarif dan target PNBP; 
c. Bahan penentuan besaran pajak dan retribusi, serta program pemberdayaan masyarakat setiap 

kontraktor; 
d. Hasil analisis perhitungan bagi hasil Pemerintah dan kontraktor, serta bagi hasil daerah; 
e. Resume evaluasi data bagi hasil; 
f. Bahan laporan PNBP. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, atau Akuntansi. 
b. Pelatihan : Pelatihan manajemen bidang ESDM, akuntansi, perpajakan, bimbingan 

teknis keuangan ,dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi bidang ESDM, desentralisasi, dana perimbangan pusat 

dan daerah. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, Q. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1b, 2a, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengolah Data PNBP 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II :  - Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 
  - Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
b. Eselon III :  - Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi 
  - Subdirektorat Penerimaan Negara Minerba Pabum 
c. Eselon IV :  - Seksi Perencanaan Penerimaan Minyak dan Gas Bumi  *) 
  - Seksi Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi  *) 
  - Seksi Penerimaan Negara Mineral dan Panas Bumi  *) 
    - Seksi Penerimaan Negara Batubara  *) 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Mengolah data PNBP dan perhitungan bagi hasil, lifting, rencana kerja dan anggaran kontraktor, serta 
tarif dan target APBN PNBP. 

 
4. Bahan Kerja  : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data PNBP dan bukti setor setiap badan usaha; 
c. Nota keuangan dan APBN; 
d. Data produksi/lifting setiap badan usaha; 
e. Data bagi hasil, biaya operasi, pajak, retribusi, iuran, pungutan, tarif, harga, dan penjualan/royalti yang 

terdahulu; 
f. Rencana induk pengelolaan sistem informasi DESDM; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan dan mengolah data, baik yang sebelum, sedang maupun yang akan berjalan; 
d. Melakukan pengolahan data PNBP dan perhitungan bagi hasil; 
e. Menyusun rumusan diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi PNBP;  
f. Menyiapkan pengembangan sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database PNBP; 
g. Memberikan layanan informasi untuk kepentingan koordinasi; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Hasil analisis data per jenis PNBP dan per jenis kelompok pengusahaan; 
b. Diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi PNBP; 
c. Sistem aplikasi informasi PNBP; 
d. Layanan informasi PNBP dan perhitungan bagi hasil. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya  : Tidak ada.  
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Informatika atau Akuntansi. 
b. Pelatihan :  Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, analisis 

statistik, dan lain-lain. 
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c. Pengetahuan Kerja :  Perangkat keras dan lunak (hardware-software) komputer, 
Pengelolaan PNBP dan perhitungan bagi hasil.  

d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  G,V, N, Q. 
g. Temperamen :  M, R. 
h. Minat :  1b, 2a. 
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1. Nama Jabatan  :  Penyiap Perizinan Usaha Pertambangan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara 
b. Eselon III :  Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara 
c. Eselon IV :  - Seksi Pelayanan Usaha Mineral 
  - Seksi Pelayanan Usaha Batubara 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan evaluasi permohonan izin usaha atas kegiatan usaha pertambangan mineral dan 
batubara. 

 
4. Bahan kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen permohonan badan usaha pertambangan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Memberikan penjelasan dan informasi prosedur pemberian layanan usaha kepada badan usaha 

pertambangan; 
d. Melakukan penelitian kelengkapan dan kelayakan dokumen untuk penerbitan Izin Prinsip, penetapan 

tahap kegiatan usaha, dan penetapan/perubahan luas wilayah; 
e. Mengumpulkan data dan informasi untuk evaluasi permohonan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak 

Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); 
f. Menyiapkan bahan penerbitan Izin Prinsip, penetapan tahap kegiatan usaha, penetapan/perubahan 

luas wilayah; 
g. Memantau laporan kegiatan dan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral dan batubara; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Layanan penjelasan dan informasi prosedur usaha pertambangan; 
b. Bahan laporan kelengkapan dan kelayakan dokumen untuk penerbitan Izin Prinsip, penetapan tahap 

kegiatan usaha, dan penetapan/perubahan luas wilayah; 
c. Data dan informasi untuk evaluasi permohonan badan usaha pertambangan mineral dan batubara; 
d. Bahan penerbitan Izin Prinsip, penetapan tahap kegiatan usaha, penetapan/perubahan luas wilayah. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Pertambangan, atau Teknik Geologi. 
b. Pelatihan :  Manajemen investasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan pertambangan mineral dan batubara. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  G, V, Q. 
g. Temperamen :  D, M, P. 
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h. Minat :  1b, 2a, 3a. 
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1. Nama Jabatan  :  Analis Kelayakan Usaha Pertambangan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara 
b. Eselon III :  Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara 
c. Eselon IV :  - Seksi Pelayanan Usaha Mineral 

  - Seksi Pelayanan Usaha Batubara 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis usaha untuk pertimbangan kelayakan dan pengaturan usaha pertambangan. 
 
4. Bahan kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen kontrak kerja sama; 
c. Dokumen permohonan badan usaha pertambangan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan penelitian atas rencana kerja dalam permohonan penerbitan izin prinsip, penetapan tahap 

kegiatan usaha, penetapan/perubahan luas wilayah; 
d. Memberikan bahan pertimbangan kelayakan teknik dan ekonomi atas permohonan badan usaha 

pertambangan mineral dan batubara;  
e. Melakukan telaahan dokumen kontrak/perjanjian usaha pertambangan untuk pengembangan model 

kontrak kerja sama; 
f. Menyiapkan bahan rumusan pedoman kontrak kerja sama yang baru untuk kepentingan negara dan 

peningkatan investasi; 
g. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha dan pelayanan usaha 

mineral dan batubara; 
h. Menyiapkan bahan pertimbangan untuk penerbitan Rekomendasi Pencairan Jaminan Kesungguhan; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan pertimbangan kelayakan teknik dan ekonomi atas permohonan badan usaha pertambangan 
mineral dan batubara; 

b. Bahan rumusan pedoman kontrak kerja sama yang baru untuk kepentingan negara dan peningkatan 
investasi; 

c. Bahan pertimbangan penerbitan Rekomendasi Pencairan Jaminan Kesungguhan. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Pertambangan, Teknik Geologi, atau S2 Ekonomi 
Mineral.  

b. Pelatihan :  Manajemen investasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja :  Kegiatan pertambangan mineral dan batubara. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  G, V, Q. 
g. Temperamen :  D, M, P. 
h. Minat :  1a, 2a, 3a. 
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1. Nama Jabatan  :  Analis Tahapan Kegiatan Usaha Eksplorasi  
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara 
b. Eselon III :  Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Mineral dan Batubara 
c. Eselon IV :  - Seksi Pengawasan Eksplorasi Mineral  

   - Seksi Pengawasan Eksplorasi Batubara 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis pertambangan untuk penyelenggaraan pengawasan kegiatan eksplorasi 
pertambangan mineral dan batubara. 

 
4. Bahan kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan tahap kegiatan eksplorasi badan usaha pertambangan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis atas laporan kegiatan penyelidikan umum dan menyiapkan bahan 

persetujuan/penolakan atas usaha pertambangan untuk peningkatan ke tahap eksplorasi; 
d. Melakukan analisis atas laporan kegiatan eksplorasi dan menyiapkan bahan persetujuan/penolakan 

atas usaha pertambangan untuk peningkatan/penundaan ke tahap studi kelayakan; 
e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan atas laporan laporan studi kelayakan; 
f. Menyiapkan bahan pertimbangan atas usaha pertambangan untuk peningkatan ke tahap konstruksi; 
g. Mengevaluasi dan memberi rekomendasi pengambilan uji metalurgi dan “Bulk Sampling”; 
h. Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan eksplorasi per perusahaan;  
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan persetujuan/penolakan peningkatan ke tahap eksplorasi; 
b. Bahan persetujuan/penolakan peningkatan/penundaan ke tahap studi kelayakan; 
c. Bahan persetujuan/ penolakan peningkatan ke tahap konstruksi; 
d. Bahan rekomendasi pengambilan uji metalurgi dan “Bulk Sampling”; 
e. Lembar evaluasi kegiatan eksplorasi per perusahaan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Pertambangan atau Teknik Geologi. 
b. Pelatihan :  Inspeksi kegiatan pertambangan, Manajemen proyek, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja :  Kegiatan eksplorasi pertambangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  G, V, Q. 
g. Temperament :  D, M, P. 
h. Minat :  1a, 2a, 3a. 
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1. Nama Jabatan  :  Pengolah Data dan Laporan Usaha Eksplorasi  
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara 
b. Eselon III :  Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Mineral dan Batubara 
c. Eselon IV :  - Seksi Pengawasan Eksplorasi Mineral  

    - Seksi Pengawasan Eksplorasi Batubara 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan eksplorasi pertambangan mineral atau batubara. 
 
4. Bahan kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan kegiatan eksplorasi badan usaha pertambangan; 
c. Dokumen kontrak kerja sama (KP/KK/PKP2B);  
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengembangkan sistem informasi untuk aplikasi database kegiatan usaha eksplorasi; 
d. Mengumpulkan data kegiatan usaha eksplorasi; 
e. Melakukan pengolahan data pada aplikasi database kegiatan usaha eksplorasi; 
f. Melakukan dokumentasi kegiatan usaha eksplorasi; 
g. Memberikan layanan informasi perkembangan kegiatan usaha eksplorasi; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rencana pengembangan sistem informasi untuk aplikasi database kegiatan usaha eksplorasi; 
b. Data kegiatan usaha eksplorasi; 
c. Dokumentasi kegiatan usaha eksplorasi; 
d. Layanan informasi perkembangan kegiatan usaha eksplorasi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Pertambangan, Teknik Geologi, atau Teknik 
Informatika. 

b. Pelatihan :  Penggunaan aplikasi/program sistem informasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja  :  Perangkat keras dan lunak (hardware-software) komputer. 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki /Perempuan. 
f. Bakat :  N, Q. 
g. Temperamen :  R. 
h. Minat :  1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Usaha Eksplorasi  
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara 
b. Eselon III :  Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Mineral dan Batubara 
c. Eselon IV :  -  Seksi Pengawasan Eksplorasi Mineral 

- Seksi Pengawasan Eksplorasi Batubara 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan analisis rencana kerja dan anggaran biaya atas kegiatan eksplorasi pertambangan 
mineral dan batubara. 

 
4. Bahan kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan kegiatan eksplorasi badan usaha pertambangan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan penyelenggaraan verifikasi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi 

kelayakan terhadap badan usaha; 
d. Melakukan telaahan atas permohonan rencana program dan kegiatan badan usaha pertambangan; 
e. Menyiapkan bahan kajian untuk penetapan besaran anggaran biaya eksplorasi (expenditure); 
f. Menyiapkan bahan rekomendasi rencana kerja dan anggaran biaya usaha eksplorasi; 
g. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan, alokasi biaya eksplorasi, peralatan, dan tenaga kerja 

yang digunakan;  
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil telaahan atas permohonan rencana program dan kegiatan; 
b. Bahan kajian penetapan besaran anggaran biaya eksplorasi (expenditure); 
c. Bahan rekomendasi rencana kerja dan anggaran; 
d. Laporan pengawasan pelaksanaan kegiatan, alokasi biaya eksplorasi, peralatan, dan tenaga kerja 

yang digunakan. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Pertambangan atau Teknik Geologi 
b. Pelatihan :  Manajemen investasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja :  Kegiatan eksplorasi pertambangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  G, V, Q. 
g. Temperament :  D, M, P. 
h. Minat :  1b, 2a, 3a. 
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1. Nama Jabatan  :  Analis Tahapan Kegiatan Usaha Operasi Produksi  
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara 
b. Eselon III :  Subdirektorat Pengawasan Operasi Produksi Mineral dan Batubara 
c. Eselon IV :  - Seksi Pengawasan Operasi Produksi Mineral 

   - Seksi Pengawasan Operasi Produksi Batubara 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pengawasan melalui analisis atas laporan tahap kegiatan operasi produksi pertambangan 
mineral dan batubara. 

 
4. Bahan kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan tahap kegiatan operasi produksi badan usaha pertambangan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan pengawasan melalui analisis atas laporan kegiatan usaha tahap konstruksi dan operasi 

produksi; 
d. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha tahap konstruksi dan operasi produksi; 
e. Menganalisis pengembangan usaha tahap konstruksi dan operasi produksi; 
f. Menyiapkan bahan pengaturan dan penanganan laporan kegiatan konstruksi dan operasi produksi; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis laporan kegiatan usaha tahap konstruksi dan operasi produksi; 
b. Laporan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha tahap konstruksi dan operasi produksi; 
c. Hasil analisis pengembangan usaha tahap konstruksi dan operasi produksi; 
d. Bahan pengaturan dan penanganan laporan kegiatan konstruksi dan operasi produksi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Pertambangan atau Teknik Geologi. 
b. Pelatihan :  Inspeksi kegiatan pertambangan, Manajemen proyek, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja :  Kegiatan operasi produksi pertambangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  G, V, Q. 
g. Temperament :  D, M, P. 
h. Minat :  1a, 2a, 3a. 
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1. Nama Jabatan  :  Pengolah Data dan Laporan Usaha Operasi Produksi  
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara 
b. Eselon III :  Subdirektorat Pengawasan Operasi Produksi Mineral dan Batubara 
c. Eselon IV :  - Seksi Pengawasan Operasi Produksi Mineral  

    - Seksi Pengawasan Operasi Produksi Batubara 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan 
batubara. 

 
4. Bahan kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan kegiatan operasi produksi badan usaha pertambangan; 
c. Dokumen kontrak kerja sama (KP/KK/PKP2B);  
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengembangkan sistem informasi untuk aplikasi database kegiatan usaha operasi produksi; 
d. Mengumpulkan data kegiatan usaha operasi produksi; 
e. Melakukan pengolahan data pada aplikasi database kegiatan usaha operasi produksi; 
f. Melakukan dokumentasi kegiatan usaha operasi produksi; 
g. Memberikan layanan informasi perkembangan kegiatan usaha operasi produksi; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rencana pengembangan sistem informasi untuk aplikasi database kegiatan usaha operasi 
produksi; 

b. Data kegiatan usaha operasi produksi; 
c. Dokumentasi kegiatan usaha operasi produksi; 
d. Layanan informasi perkembangan kegiatan usaha operasi produksi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Pertambangan atau Teknik Geologi. 
b. Pelatihan :  Penggunaan aplikasi/program sistem informasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja  :  Perangkat keras dan lunak (hardware-software) komputer. 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki /Perempuan. 
f. Bakat :  N, Q. 
g. Temperamen :  R. 
h. Minat :  1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  :  Analis Volume, Harga Jual Mineral dan Batubara 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara 
b. Eselon III :  Subdirektorat Pengawasan Operasi Produksi Mineral dan Batubara 
c. Eselon IV :  - Seksi Pengawasan Operasi Produksi Mineral 

  - Seksi Pengawasan Operasi Produksi Batubara 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan analisis perkembangan jumlah/volume dan harga jual oleh badan usaha 
pertambangan mineral dan batubara. 

 
4. Bahan kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan badan usaha pertambangan; 
c. Informasi perdagangan dan harga jual komoditi pertambangan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Bahan kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan analisis laporan produksi, laporan keuangan dan penjualan; 
d. Melakukan analisis jumlah/volume jual dan kelayakan harga jual; 
e. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis laporan produksi, laporan keuangan dan penjualan; 
b. Hasil analisis jumlah/volume jual dan kelayakan harga jual. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Pertambangan atau Teknik Metalurgi. 
b. Pelatihan :  Manajemen perdagangan internasional, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja :  Kegiatan perdagangan komoditi pertambangan, World Trade 

Organization (WTO), General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  G, V, Q. 
g. Temperamen :  D, M, P. 
h. Minat :  1b, 2a, 3a. 
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1. Nama Jabatan  :  Analis Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Usaha Operasi Produksi 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara 
b. Eselon III :  Subdirektorat Pengawasan Operasi Produksi Mineral dan Batubara 
c. Eselon IV :  - Seksi Pengawasan Operasi Produksi Mineral 

  - Seksi Pengawasan Operasi Produksi Batubara 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan analisis rencana kerja dan anggaran biaya atas kegiatan konstruksi dan operasi 
produksi pertambangan mineral dan batubara. 

 
4. Bahan kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan kegiatan konstruksi dan operasi produksi badan usaha pertambangan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Bahan kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis laporan kegiatan konstruksi dan operasi produksi badan usaha; 
d. Menyiapkan penyelenggaraan verifikasi tahap kegiatan konstruksi dan operasi produksi badan usaha; 
e. Melakukan telaahan atas permohonan rencana program dan kegiatan badan usaha; 
f. Menyiapkan bahan pertimbangan penetapan tahap kegiatan konstruksi dan operasi produksi badan 

usaha; 
g. Menyiapkan bahan kajian untuk penetapan besaran anggaran konstruksi dan operasi produksi 

(expenditure); 
h. Menyiapkan bahan rekomendasi rencana kerja dan anggaran biaya usaha konstruksi dan operasi 

produksi; 
i. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan, alokasi biaya eksplorasi, peralatan, dan tenaga kerja 

yang digunakan; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis laporan pelaksanaan kegiatan konstruksi dan operasi produksi badan usaha; 
b. Bahan pertimbangan penetapan tahap kegiatan konstruksi dan operasi produksi perusahaan KK dan 

PKP2B; 
c. Bahan rekomendasi rencana kerja dan anggaran biaya usaha konstruksi dan operasi produksi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Industri, Teknik Pertambangan, atau Teknik 
Geologi. 

b. Pelatihan :  Manajemen investasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan konstruksi dan operasi produksi pertambangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
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f. Bakat :  G, V, Q. 
g. Temperamen :  D, M, P. 
h. Minat :  2a. 
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1. Nama Jabatan : Analis Kandungan Lokal Alat Pertambangan 
 
2. Kedudukan :    

a. Eselon II : - Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara 
  - Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air 

Tanah 
b. Eselon III : - Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral dan Batubara 
  - Subdirektorat Bimbingan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air 

Tanah 
a. Eselon IV : - Seksi Bimbingan Usaha Mineral 
   - Seksi Bimbingan Usaha Batubara 
  - Seksi Bimbingan Usaha Panas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas :     

Menganalisis laporan permohonan kebutuhan barang impor master list dan local content kegiatan 
pertambangan serta mempersiapkan bahan rekomendasi persetujuan local content dan master list. 

 
4. Bahan Kerja :  

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen permohonan impor peralatan pertambangan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja :     

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :     

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis dokumen permohonan rencana impor barang operasi, penggunaan barang 

operasi dalam negeri dan luar negeri bidang pertambangan; 
d. Menyiapkan daftar inventarisasi barang/jasa produk dalam negeri bidang pertambangan; 
e. Menganalisis pemanfaatan barang produksi dalam negeri, a.l. dengan penilaian capaian Tingkat 

Kandungan Produksi Dalam Negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) atas rencana 
impor barang operasi dan penggunaan barang operasi bidang pertambangan; 

f. Melakukan kajian dan perancangan sistem pengaturan dan pengawasan program pemberdayaan 
potensi dalam negeri yang dapat mendukung pemanfaatan barang produksi dalam negeri; 

g. Menyiapkan bahan rekomendasi dan pemantauan pelaksanaan master list, rencana local expenditure, 
rencana reexport, rencana remanufactured, dan pemindahtanganan (hibah) barang modal; 

h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja :     

a. Data rencana impor barang operasi, penggunaan barang operasi dalam negeri dan luar negeri bidang 
pertambangan; 

b. Daftar inventarisasi barang/jasa produk dalam negeri bidang pertambangan; 
c. Hasil analisis pemanfaatan produksi dalam negeri; 
d. Rancangan sistem pengaturan dan pengawasan program pemberdayaan potensi dalam negeri; 
e. Bahan rekomendasi dan pemantauan pelaksanaan master list, rencana local expenditure, rencana 

reexport, rencana remanufactured, dan pemindahtanganan (hibah) barang modal. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya :  Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan :     
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a. Pendidikan  :   Diutamakan S1 Teknik Pertambangan, Teknik Geologi, Teknik Mesin, 
Teknik Kimia, atau Teknik Perminyakan. 

b. Pelatihan :   Pelatihan penilaian TKDN dan BMP, manajemen logistik, surveyor dan 
lain-lain. 

c. Pengetahuan Kerja :  Kegiatan konstruksi dan operasi pertambangan. 
d. Pengalaman Kerja :   Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  G, Q, V. 
g. Temperamen :  D, M, P. 
h. Minat :  2b, 4b. 
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1. Nama Jabatan  :  Analis Kepemilikan Usaha Pertambangan  
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  - Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara 
  - Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air 

Tanah 
b. Eselon III :  - Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral dan Batubara 
  - Subdirektorat Bimbingan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air 

Tanah 
c. Eselon IV :  - Seksi Bimbingan Usaha Panas Bumi 
  - Seksi Bimbingan Usaha Mineral 

  - Seksi Bimbingan Usaha Batubara 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis pengusahaan untuk perubahan anggaran dasar, kekayaan, dan status kepemilikan 
perusahaan pertambangan. 

 
4. Bahan kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan badan usaha pertambangan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data status perusahaan pertambangan; 
d. Menyiapkan bahan pengaturan pelaporan kepemilikan usaha pertambangan; 
e. Melakukan analisis rencana dan penyiapan rekomendasi atas perubahan anggaran dasar/susunan 

pengurus perusahaan, kekayaan/nilai perusahaan, kepemilikan saham perusahaan, dan 
perkembangan kemampuan keuangan perusahaan; 

f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data status perusahaan pertambangan; 
b. Bahan pengaturan pelaporan kepemilikan usaha pertambangan; 
c. Bahan rekomendasi perubahan status perusahaan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya :Tidak ada 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Pertambangan atau Teknik Geologi. 
b. Pelatihan :  Manajemen perusahaan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan eksplorasi, konstruksi dan operasi produksi pertambangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  G, V, Q. 
g. Temperamen :  D, M, P. 
h. Minat :  2a. 
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1. Nama Jabatan  :  Penyusun Tagihan PNBP  
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  - Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
  - Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara 
  - Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air 

Tanah 
b. Eselon III :  - Subdirektorat Wilayah Kerja 
  - Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral dan Batubara 
  - Subdirektorat Bimbingan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air 

Tanah 
c. Eselon IV :  - Seksi Penawaran Wilayah Kerja  
  - Seksi Bimbingan Usaha Mineral 
  - Seksi Bimbingan Usaha Batubara 
  - Seksi Bimbingan Usaha Panas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan penagihan PNBP dan verifikasi bukti pembayaran. 
 
4. Bahan kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data produksi dan penjualan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan perhitungan PNBP perusahaan kontraktor; 
d. Menyiapkan bahan penagihan perusahaan kontraktor; 
e. Melakukan verifikasi bukti pembayaran perusahaan kontraktor; 
f. Menyiapkan bukti dan bahan teguran kepada perusahaan kontraktor yang tidak memenuhi 

kewajibannya; 
g. Menyusun rekapitulasi pertanggungjawaban hasil penagihan PNBP; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil perhitungan PNBP perusahaan kontraktor; 
b. Bahan penagihan perusahaan kontraktor; 
c. Hasil verifikasi bukti pembayaran perusahaan kontraktor; 
d. Bukti dan bahan teguran kepada perusahaan kontraktor yang tidak memenuhi kewajibannnya; 
e. Bahan laporan pertanggungjawaban hasil penagihan PNBP. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya :Tidak ada 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Manajemen, atau Akuntansi. 
b. Pelatihan :  Perpajakan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Desentralisasi, dana perimbangan pusat dan daerah. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan 
f. Bakat :  G, V, Q. 
g. Temperamen :  D, M, P. 
h. Minat :  2a. 
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1. Nama Jabatan  :  Analis Hubungan Komersial Mineral dan Batubara  
 
2. Kedudukan 

a. Eselon II :  Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara 
b. Eselon III :  Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral dan Batubara 
c. Eselon IV :  - Seksi Hubungan Komersial Mineral 

  - Seksi Hubungan Komersial Batubara 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis permasalahan usaha untuk penanganan pengalihan, perselisihan, tumpang tindih dan 
sanksi usaha pertambangan mineral dan batubara. 

 
4. Bahan kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan badan usaha pertambangan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis kegiatan usaha terhadap laporan badan usaha pertambangan; 
d. Mengikuti informasi perkembangan kegiatan usaha di media massa maupun elektronik; 
e. Melakukan analisis permasalahan pengalihan, pembatalan, pengakhiran, dan perselisihan usaha 

pertambangan; 
f. Melakukan analisis permasalahan tumpang tindih wilayah kerja pertambangan; 
g. Menyiapkan bahan pengaturan pemberian sanksi usaha atas pelanggaran pelaksanaan kontrak kerja 

pertambangan; 
h. Menyusun bahan pertimbangan pemberian sanksi usaha atas pelanggaran kontrak kerja sama; 
i. Menyiapkan bahan rumusan alternatif dan solusi penanganan permasalahan usaha pertambangan; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis permasalahan usaha pertambangan; 
b. Bahan pengaturan pemberian sanksi usaha; 
c. Bahan pertimbangan pemberian sanksi usaha atas pelanggaran pelaksanaan kontrak kerja sama; 
d. Bahan rumusan penanganan permasalahan usaha pertambangan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Pertambangan, atau Teknik Geologi 
b. Pelatihan :  Manajemen investasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja :  Kegiatan operasi pertambangan, desentralisasi. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  G, V, Q. 
g. Temperamen :  D, M, P. 
h. Minat :  2a. 
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1. Nama Jabatan  :  Analis Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Usaha Pertambangan  
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara 
b. Eselon III :  Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral dan Batubara 
c. Eselon IV :  - Seksi Hubungan Komersial Mineral  

  - Seksi Hubungan Komersial Batubara 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis pengusahaan untuk penyusunan program pemberdayaan masyarakat yang tinggal di 
sekitar lokasi usaha pertambangan. 

 
4. Bahan kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen usulan program dari perusahaan pertambangan; 
c. Hasil penelitian dan pengembangan kegiatan pertambangan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyusun identifikasi permasalahan pelaksanaan program pemberdayaan oleh perusahaan 

pertambangan; 
d. Melakukan analisis usulan program pemberdayaan oleh perusahaan pertambangan; 
e. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan strategi program pengembangan pemberdayaan 

masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha pertambangan; 
f. Melakukan telaahan tentang kebutuhan dan harapan masyarakat setempat atas rencana dan 

pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan setempat; 
g. Menyiapkan bahan penyusunan program pemberdayaan untuk perusahaan pertambangan; 
h. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan pada perusahaan pertambangan; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis usulan program pemberdayaan oleh perusahaan pertambangan; 
b. Bahan rumusan kebijakan dan strategi program pengembangan pemberdayaan masyarakat; 
c. Bahan penyusunan program pemberdayaan untuk perusahaan pertambangan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Pertambangan. 
b. Pelatihan :  Lindungan lingkungan, manajemen investasi dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi pertambangan, desentralisasi. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  G, V, Q. 
g. Temperamen :  D, M, P. 
h. Minat :  2a. 
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1. Nama Jabatan  :  Analis Tenaga Kerja Pertambangan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  - Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara 
  - Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air 

Tanah 
b. Eselon III :  - Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral dan Batubara 
  - Subdirektorat Hubungan Komersial Panas Bumi dan Pengendalian Air 

Tanah 
c. Eselon IV :  - Seksi Hubungan Komersial Mineral *) 

  - Seksi Hubungan Komersial Batubara *) 
  - Seksi Hubungan Komersial Panas Bumi 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis hubungan industrial untuk penanganan masalah ketenagakerjaan dan penyusunan 
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) pada usaha pertambangan. 

 
4. Bahan kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan ketenagakerjaan badan usaha pertambangan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis masalah tenaga kerja pada kegiatan usaha pertambangan; 
d. Menyiapkan bahan rumusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ketenagakerjaan pada 

usaha pertambangan; 
e. Mengikuti perkembangan dan mengevaluasi laporan penyelesaian masalah ketenagakerjaan pada 

usaha pertambangan; 
f. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan strategi penanganan masalah ketenagakerjaan pada 

usaha pertambangan; 
g. Meneliti dan mendorong peningkatan program nasionalisasi terhadap tenaga kerja asing; 
h. Menyiapkan bahan fasilitasi kelembagaan tripartid ketenagakerjaan dan RPTKA; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja :  

a. Bahan rumusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ketenagakerjaan pada usaha 
pertambangan; 

b. Data perkembangan penyelesaian masalah ketenagakerjaan pada usaha pertambangan; 
c. Bahan rumusan kebijakan dan strategi penanganan masalah ketenagakerjaan pada usaha 

pertambangan;  
d. Bahan fasilitasi kelembagaan tripartid ketenagakerjaan dan RPTKA. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Ilmu Hukum, Teknik Geologi, atau Teknik Pertambangan. 
b. Pelatihan :  Manajemen proyek, bahasa asing dan lain-lain. 
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c. Pengetahuan Kerja : Hubungan industrial ketenagakerjaan, standar kompetensi personil. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  G, V, Q. 
g. Temperamen :  D, M, P. 
h. Minat :  2a. 
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1. Nama Jabatan :  Penyiap Perizinan Usaha Panas Bumi 
 
2. Kedudukan: 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air 
Tanah 

b. Eselon III : Subdirektorat Pelayanan Usaha Panas Bumi dan Air Tanah 
c. Eselon IV : Seksi Pelayanan Usaha Panas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas :  

Menyiapkan bahan evaluasi permohonan izin usaha atas kegiatan usaha pertambangan panas bumi. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen permohonan badan usaha panas bumi; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Memberikan penjelasan dan informasi prosedur pemberian layanan usaha kepada badan usaha 

panas bumi; 
d. Menyiapkan bahan evaluasi permohonan ijin usaha pertambangan, izin prinsip, penetapan tahap 

kegiatan dan penetapan perubahan luas wilayah kegiatan usaha pemanfaatan panas bumi; 
e. Menyiapkan bahan evaluasi pemberian rekomendasi ijin usaha pemanfaatan panas bumi; 
f. Menelaah permohonan wilayah kerja pertambangan panas bumi, ijin usaha pemanfaatan panas bumi, 

penetapan tahap kegiatan usaha panas bumi, dan penetapan/perubahan luas wilayah kegiatan usaha 
panas bumi; 

g. Menyiapkan bahan persetujuan izin usaha pertambangan panas bumi; 
h. Melakukan pemantauan pelaksanaan pengusahaan pemanfaatan panas bumi; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan evaluasi izin prinsip, penetapan peningkatan tahap kegiatan dan penetapan perubahan luas 
wilayah kegiatan usaha pemanfaatan panas bumi; 

b. Bahan evaluasi rekomendasi ijin usaha pemanfaatan panas bumi dan wilayah kerja pertambangan; 
c. Bahan persetujuan izin usaha pertambangan panas bumi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Geologi atau Teknik Pertambangan. 
b. Pelatihan :  Manajemen investasi, dan lain-lain.  
c. Pengetahuan kerja :  Kegiatan pertambangan panas bumi. 
d. Pengalaman kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  Q, V. 
g. Temperamen :  M. 
h. Minat : 2b. 
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1. Nama Jabatan :  Analis Kelayakan Usaha Pemanfaatan Panas Bumi 
 
2. Kedudukan: 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air 
Tanah 

b. Eselon III : Subdirektorat Pelayanan Usaha Panas Bumi dan Air Tanah 
c. Eselon IV : Seksi Pelayanan Usaha Panas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis usaha untuk pertimbangan kelayakan dan pengaturan usaha pertambangan panas 
bumi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen kontrak kerja sama; 
c. Dokumen permohonan badan usaha pertambangan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis usulan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan panas bumi; 
d. Menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan studi kelayakan usaha pemanfaatan panas bumi; 
e. Melakukan analisis pengembangan lapangan pada tahap kegiatan eksploitasi panas bumi;  
f. Menyiapkan bahan rekomendasi pertimbangan persetujuan studi kelayakan dan perubahan batas 

wilayah kerja; 
g. Menyiapkan bahan rekomendasi pengembangan lapangan tahap kegiatan eksploitasi panas bumi; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis pengembangan lapangan dan RKAB usaha panas bumi; 
b. Bahan persetujuan studi kelayakan usaha pemanfaatan dan batas wilayah kerja panas bumi. 

 
10. Resiko Biaya :  Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Geologi atau Teknik Kimia 
b. Pelatihan :  Manajemen investasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja :  Kegiatan pemanfaatan panas bumi. 
d. Pengalaman kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  Q, V. 
g. Temperamen :  M. 
h. Minat :  2b. 
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1. Nama Jabatan :  Analis Pengelolaan Air Bawah Tanah 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air 
Tanah 

b. Eselon III : - Subdirektorat Pelayanan Usaha Panas Bumi dan Air Tanah 
- Subdirektorat Hubungan Komersial Panas Bumi dan Pengendalian Air 

Tanah 
c. Eselon IV : - Seksi Pelayanan Usaha Air Tanah 

- Seksi Pengendalian Air Tanah 
 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis kebijakan untuk perumusan pengaturan pengelolaan air bawah tanah. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Hasil penelitian dan pengembangan cekungan air bawah tanah; 
c. Peta hidrogeologi dan cekungan air bawah tanah; 
d. Peta zonasi konservasi air bawah tanah; 
e. Laporan pengambilan dan penggunaan air bawah tanah; 
f. Laporan permasalahan pengelolaan air bawah tanah di daerah; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis hidrogeologi pada cekungan air bawah tanah; 
d. Melakukan analisis pemanfaatan air bawah tanah untuk pengaturan pengelolaan air tanah pada 

litosfer dan pada cekungan air bawah tanah, atau menyiapkan bahan pengaturan pengambilan dan 
pemanfaatan air bawah tanah; 

e. Menyiapkan bahan rekomendasi teknik pengelolaan air bawah tanah, atau menyiapkan bahan 
rekomendasi teknik pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah, serta penurapan mata air; 

f. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pengelolaan air bawah tanah, atau 
menyiapkan bahan telaahan penggunaan air yang tepadu antara air bawah tanah dan sumber daya 
air lain; 

g. Memfasilitasi dan memberikan bantuan teknik penyelesaian sengketa dalam pengelolaan air bawah 
tanah, atau menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan eksplorasi air bawah tanah; 

h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis hidrogeologi pada cekungan air bawah tanah; 
b. Bahan pengaturan pengelolaan air bawah tanah; 
c. Bahan rekomendasi teknik pengelolaan air bawah tanah; 
d. Bahan penyelesaian sengketa atau pengendalian pemanfaatan air bawah tanah. 

 
10. Resiko Biaya :  Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Geologi atau Geofisika. 
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b. Pelatihan :  Teknik reservoir, lindungan lingkungan dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja :  Wilayah konservasi air tanah. 
d. Pengalaman kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  Q, V. 
g. Temperamen :  M. 
h. Minat :  2b. 
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1. Nama Jabatan :  Analis Tahapan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Panas Bumi 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air 
Tanah 

b. Eselon III : Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Pengawasan Eksplorasi Panas Bumi 

  - Seksi Pengawasan Eksploitasi Panas Bumi 
 
3. Ringkasan Tugas :  

Melakukan analisis geologi untuk pelayanan kegiatan usaha pemanfaatan panas bumi. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen permohonan peningkatan tahap kegiatan usaha panas bumi; 
c. Laporan kemajuan kegiatan yang disampaikan perusahaan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis permasalahan pengembangan investasi pemanfaatan panas bumi; 
d. Menyusun bahan rancangan pengaturan pelaksanaan kegiatan usaha panas bumi; 
e. Melakukan analisis kelengkapan dan kelayakan dokumen permohonan peningkatan tahap kegiatan 

eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi serta pemanfaatan panas bumi; 
f. Melakukan cross check data di lapangan untuk evaluasi dan klarifikasi data permohonan peningkatan 

tahap kegiatan pengusahaan panas bumi; 
g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan 

eksploitasi serta pemanfaatan panas bumi; 
h. Melakukan analisis terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari kegiatan pengusahaan 

panas bumi; 
i. Menyiapkan bahan rekomendasi persetujuan RKAB dan peningkatan tahap kegiatan eksplorasi, studi 

kelayakan dan eksploitasi serta pemanfaatan panas bumi; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rancangan pengaturan pelaksanaan kegiatan usaha panas bumi; 
b. Hasil analisis kelengkapan dan kelayakan dokumen permohonan usaha panas bumi; 
c. Bahan rekomendasi persetujuan RKAB dan peningkatan tahap kegiatan usaha panas bumi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya :  Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Geologi atau Teknik Kimia. 
b. Pelatihan :  Manajemen investasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja :  Kegiatan operasi pemanfaatan panas bumi. 
d. Pengalaman kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
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f. Bakat :  Q, V. 
g. Temperamen :  M. 
h. Minat :  2b. 
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1. Nama Jabatan :  Pengolah Data dan Laporan Usaha Panas Bumi 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air 
Tanah 

b. Eselon III : Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Pengawasan Eksplorasi Panas Bumi 

  - Seksi Pengawasan Eksploitasi Panas Bumi 
 
3. Ringkasan Tugas :  

Mengumpulkan dan mengolah data serta memberikan pelayanan informasi kegiatan eksplorasi dan 
eksploitasi panas bumi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen kegiatan dan perizinan usaha pengolahan pertambangan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi 

dari badan usaha pemegang izin usaha pemanfaatan panas bumi; 
d. Mengklasifikasikan data dan menyusun pengembangan struktur informasi kegiatan eksplorasi dan 

eksploitasi panas bumi; 
e. Menyusun rumusan diagram data flow dan jaringan pengelolaan informasi kegiatan eksplorasi dan 

eksploitasi panas bumi; 
f. Menyiapkan tabulasi data produksi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi; 
g. Melakukan penerapan sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database kegiatan eksplorasi dan 

eksploitasi panas bumi; 
h. Memberikan pelayanan data kepada satuan organisasi yang memerlukan informasi pelayanan usaha 

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data pelaksanaan usaha kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi; 
b. Diagram data flow dan jaringan pengelolaan informasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi; 
c. Pengembangan sistem aplikasi informasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi; 
d. Pelayanan data kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya :  Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Geologi. 
b. Pelatihan :  Pengelolaan jaringan informasi/database, analisis statistik, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja :  Kegiatan operasi pemanfaatan panas bumi. 
d. Pengalaman kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
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f. Bakat :  Q, V. 
g. Temperamen :  R. 
h. Minat :  1b. 



 

 

86 

1. Nama Jabatan :  Analis Volume dan Harga Uap Panas Bumi 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air 
Tanah 

b. Eselon III : Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi 
c. Eselon IV : Seksi  Pengawasan Eksploitasi Panas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas:  

Menyiapkan bahan rumusan formulasi/perhitungan harga dan besaran volume produksi dan harga uap 
panas bumi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data dan laporan produksi yang disampaikan perusahaan; 
c. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data dan kriteria harga jual uap untuk pembangkit tenaga listrik; 
d. Menyiapkan bahan rumusan formulasi/perhitungan harga uap panas bumi; 
e. Menyiapkan bahan rencana dan perhitungan besaran volume uap pemanfaatan panas bumi; 
f. Mengikuti perkembangan produksi uap panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data dan kriteria harga jual uap untuk pembangkit tenaga listrik; 
b. Bahan rumusan formulasi/perhitungan harga uap panas bumi; 
c. Bahan rencana dan perhitungan besaran volume uap pemanfaatan panas bumi; 
d. Data perkembangan produksi uap panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya :  Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Geologi. 
b. Pelatihan :  Manajemen investasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja :  Kegiatan operasi pemanfaatan panas bumi. 
d. Pengalaman kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  Q, V. 
g. Temperamen :  M. 
h. Minat :  2b. 
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1. Nama Jabatan :  Analis Hubungan Komersial Panas Bumi 
 
2. Kedudukan: 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air 
Tanah 

b. Eselon III : Subdirektorat  Hubungan Komersial Panas Bumi dan Pengendalian Air 
Tanah 

c. Eselon IV : Seksi Hubungan Komersial Panas Bumi 
 
3. Ringkasan Tugas :  

Melakukan analisis permasalahan usaha untuk penanganan pengalihan, perselisihan, tumpang tindih dan 
sanksi usaha panas bumi. 

 
4. Bahan Kerja  : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan badan usaha pemanfaatan panas bumi; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis kegiatan usaha terhadap laporan badan usaha pemanfaatan panas bumi; 
d. Mengikuti informasi perkembangan kegiatan usaha di media masa maupun elektronik; 
e. Melakukan analisis permasalahan pengalihan, pembatalan, pengakhiran, dan perselisihan usaha 

pemanfaatan panas bumi; 
f. Melakukan analisis permasalahan tumpang tindih wilayah kerja pemanfaatan panas bumi; 
g. Menyiapkan bahan pengaturan pemberian sanksi usaha atas pelanggaran pelaksanaan kontrak kerja 

pemanfaatan panas bumi; 
h. Meyusun bahan pertimbangan pemberian sanksi usaha atas pelanggaran kontrak kerja sama; 
i. Menyiapkan bahan rumusan alternatif dan solusi penanganan permasalahan usaha pemanfaatan 

panas bumi; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis permasalahan usaha pertambangan; 
b. Bahan pengaturan pemberian sanksi usaha; 
c. Bahan pertimbangan pemberian sanksi usaha atas pelanggaran pelaksanaan kontrak kerja sama; 
d. Bahan rumusan penanganan permasalahan usaha pertambangan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya :  Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Geologi atau Teknik Kimia. 
b. Pelatihan :  Manajemen investasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja :  Kegiatan operasi pemanfaatan panas bumi. 
d. Pengalaman kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  Q, V. 
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g. Temperamen :  M. 
h. Minat :  2b. 
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1. Nama Jabatan :  Analis Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Usaha Panas Bumi 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air 
Tanah 

b. Eselon III : Subdirektorat Hubungan Komersial Panas Bumi dan Pengendalian Air 
Tanah 

c. Eselon IV : Seksi Hubungan Komersial Panas Bumi 
 
3. Ringkasan Tugas :  

Melakukan analisis pengusahaan untuk penyusunan program pemberdayaan masyarakat yang tinggal di 
sekitar lokasi usaha panas bumi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen usulan program dari perusahaan panas bumi; 
c. Hasil penelitian dan pengembangan kegiatan pemanfaatan panas bumi; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyusun identifikasi permasalahan pelaksanaan program pemberdayaan oleh perusahaan panas 

bumi; 
d. Melakukan analisis usulan program pemberdayaan oleh perusahaan panas bumi; 
e. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan strategi program pengembangan pemberdayaan 

masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha panas bumi; 
f. Melakukan telaahan tentang kebutuhan dan harapan masyarakat setempat atas rencana dan 

pelaksanaan kegiatan usaha panas bumi setempat; 
g. Menyiapkan bahan penyusunan program pemberdayaan untuk perusahaan panas bumi; 
h. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan pada perusahaan pertambangan; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis usulan program pemberdayaan oleh perusahaan panas bumi; 
b. Bahan rumusan kebijakan dan strategi program pengembangan pemberdayaan masyarakat; 
c. Bahan penyusunan program pemberdayaan untuk perusahaan panas bumi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya :  Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Geologi.  
b. Pelatihan :  Lindungan lingkungan, manajemen investasi dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja : Kegiatan operasi pertambangan, desentralisasi. 
d. Pengalaman kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  Q, V. 
g. Temperamen :  R. 
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h. Minat :  1b. 
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1. Nama Jabatan :  Pelaksana Bimbingan Teknis Pengelolaan Air Tanah 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air 
Tanah 

b. Eselon III : Subdirektorat Bimbingan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah 
c. Eselon IV : Seksi Bimbingan Pengelolaan Air Tanah 

 
3. Ringkasan Tugas :  

Menyiapkan bahan rumusan pedoman bimbingan, sosialisasi dan pemberdayaan, dan lokakarya berupa 
materi bimbingan, draf/konsep surat persiapan dan pelaksanaan bimbingan pengelolaan air tanah serta 
melaksanakan kegiatan bimbingan, sosialisasi, pemberdayaan dan lokakarya pengelolaan air tanah.  

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen permohonan pelaksanaan bimbingan air tanah; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Merancang kegiatan bimbingan, sosialisasi, pemberdayaan dan lokakarya pengelolaan air tanah; 
d. Menyiapkan bahan,  materi dan bahan-bahan bimbingan, sosialisasi dan lokakarya pengelolaan air 

tanah;    
e. Menyiapkan draf/konsep surat kepada instansi terkait pada pelaksanaan bimbingan, sosialisasi, 

pemberdayaan dan lokakarya pengelolaan air tanah; 
f. Mengkoordinasikan kegiatan bimbingan, sosialisasi, pemberdayaan dan lokakarya pengelolaan air 

tanah dengan instansi terkait; 
g. Mengevaluasi materi bimbingan, sosialisasi, pemberdayaan dan lokakarya pengelolaan air tanah; 
h. Melaksanakan kegiatan bimbingan, sosialisasi, pemberdayaan dan lokakarya pengelolaan air tanah; 
i. Mengevaluasi hasil kegiatan bimbingan, sosialisasi dan lokakarya pengelolaan air tanah; 
j. Membuat laporan hasil kegiatan bimbingan, sosialisasi, pemberdayaan dan lokakarya pengelolaan air 

tanah;  
k. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan bimbingan pengelolaan air tanah; 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan konsep/draft surat persiapan dan pelaksanaan kegiatan bimbingan, sosialisasi dan lokakarya 
pengelolaan air tanah; 

b. Bahan kegiatan bimbingan, sosialisasi dan lokakarya pengelolaan air tanah; 
c. Bahan materi kegiatan bimbingan, sosialisasi dan lokakarya pengelolaan air tanah; 
d. Bahan laporan hasil kegiatan bimbingan, sosialisasi dan lokakarya pengelolaan air tanah. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya :  Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Geologi, Teknik Tambang, Teknik Lingkungan, 
atau Teknik Geofisika. 

b. Pelatihan :  Teknik reservoir, lindungan lingkungan, dan lain-lain. 
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c. Pengetahuan kerja :  Materi bimbingan pengelolaan air tanah. 
d. Pengalaman kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  Q, V. 
g. Temperamen :  M. 
h. Minat :  2b. 
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1. Nama Jabatan :  Analis Wilayah Konservasi Panas Bumi dan/atau Air Tanah  
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air 
Tanah 

b. Eselon III : Subdirektorat Pengelolaan Konservasi Panas Bumi dan Air Tanah 
c. Eselon IV : - Seksi Pengawasan Konservasi Panas Bumi 
  - Seksi Konservasi Air Tanah 

 
3. Ringkasan Tugas :  

Menyiapkan dan menganalisis bahan untuk pengawasan konservasi panas bumi dan/atau air tanah. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen studi kelayakan; 
c. Laporan kuantitas/produksi uap dan kualitas kimia fluida; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan peta wilayah potensi sumber daya, peta prospek, dan peta wilayah kerja panas bumi; 
d. Melakukan analisis wilayah dan potensi sumber daya panas bumi dan/atau air tanah; 
e. Menganalisis laporan studi kelayakan panas bumi; 
f. Melakukan analisis standard hole, slim hole, big hole, monitoring atau idle hole panas bumi dan/atau 

air tanah; 
g. Menyiapkan bahan evaluasi kuantitas uap dan kapasitas turbin terpasang serta kualitas fluida residu 

pada condenser dan cooling tower; 
h. Menganalisis produksi uap dan kapasitas turbin terpasang; 
i. Menganalisis kualitas fluida residu pada condenser dan cooling tower; 
j. Menyiapkan bahan evaluasi sumur injeksi panas bumi; 
k. Menganalisis kondisi sumur injeksi panas bumi; 
l. Menyiapkan bahan evaluasi mineral ikutan dan penggunaan langsung panas bumi; 
m. Menganalisis mineral ikutan dan penggunaan langsung panas bumi; 
n. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis potensi sumber daya dan cadangan panas bumi; 
b. Bahan pengawasan konservasi panas bumi; 
c. Hasil analisis kondisi sumur injeksi panas bumi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya :  Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Geologi,  Teknik Pertambangan, atau Teknik 
Kimia.  

b. Pelatihan :  Lindungan lingkungan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja :  Teknik konservasi panas bumi. 
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d. Pengalaman kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  Q, V. 
g. Temperamen :  M. 
h. Minat :  2b. 
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1. Nama Jabatan :  Penyusun Peta Wilayah Kerja Konservasi Panas Bumi 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air 
Tanah 

b. Eselon III : Subdirektorat Pengelolaan Konservasi Panas Bumi dan Air Tanah 
c. Eselon IV : Seksi Pengawasan Konservasi Panas Bumi 

 
3. Ringkasan Tugas :  

Menyiapkan bahan penyusunan peta wilayah kerja konservasi panas bumi. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen studi kelayakan; 
c. Peta wilayah kerja panas bumi; 
d. Peta prospek panas bumi; 
e. Peta tata ruang dan wilayah panas bumi; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. GPS. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan peta wilayah potensi sumber daya, peta prospek, peta tata ruang dan wilayah serta peta 

wilayah kerja panas bumi; 
d. Mengumpulkan data dan digitasi pemetaan wilayah kerja konservasi panas bumi; 
e. Menelaah laporan studi kelayakan dan izin usaha pertambangan; 
f. Menyiapkan pemantauan kondisi dan lingkungan panas bumi; 
g. Menyusun peta wilayah kerja konservasi panas bumi; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data dan informasi wilayah kerja konservasi panas bumi; 
b. Peta wilayah kerja konservasi panas bumi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya :  Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Geologi, Teknik Pertambangan, atau Teknik 
Geodesi. 

b. Pelatihan :  Map Info, ArcView, Arc Info, Microstation, AutoCad, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja :  menganalisis setiap tahap kegiatan konservasi air tanah. 
d. Pengalaman kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  Q, V. 
g. Temperamen :  M. 
h. Minat :  2b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Standardisasi Pertambangan 
 
2. Kedudukan :  

a. Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
b. Eselon III : Subdirektorat Standardisasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Standardisasi Batubara dan Panas Bumi  
  - Seksi Standardisasi Mineral 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan rumusan kebijakan standardisasi, akreditasi, sertifikasi, RSNI, SKKNI serta 
melaksanakan koordinasi dan kerja sama dibidang standar kepada Pemerintah Daerah dan perusahaan 
pertambangan batubara dan panas bumi.   

 
4. Bahan kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengidentifikasi kualifikasi, klasifikasi dan objek penyusunan standardisasi pertambangan; 
d. Melakukan telaahan standardisasi pertambangan yang telah ada; 
e. Mengikuti perkembangan teknologi sarana dan prasarana teknik pertambangan, dan acuan teknik 

nasional maupun internasional; 
f. Menyiapkan bahan rumusan standardisasi dan SNI (wajib/sukarela) dan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia (SKKNI) pertambangan; 
g. Menyiapkan bahan rumusan pengaturan standardisasi pertambangan; 
h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional, Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi, lembaga penelitian dan instansi terkait untuk kerja sama penyusunan standardisasi 
pertambangan; 

i. Menyiapkan fasilitasi pelaksanaan rapat Panitia Teknis, Rapat Pleno dan Forum Konsensus; 
j. Mengadakan editing rumusan standar hasil Rapat Teknis, Rapat Pleno dan Forum Konsensus; 
k. Menyiapkan bahan notifikasi ke Sekretariat WTO untuk pemberlakuan SNI wajib; 
l. Mengidentifikasi permasalahan penerapan standardisasi dan SNI; 
m. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Kualifikasi, klasifikasi, dan objek penyusunan standardisasi pertambangan; 
b. Hasil analisis standardisasi pertambangan; 
c. Bahan rumusan standardisasi pertambangan maupun spesifikasi produk pertambangan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya  : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  :  

a. Pendidikan :   Diutamakan S1 Teknik Pertambangan, atau Teknik Geologi. 
b. Pelatihan :  Manajemen mutu, Inspektur Tambang, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi pertambangan. 
d. Pengalaman kerja    :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik :   Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :   G, V, Q. 
g. Temperamen :   D, M, P. 
h. Minat :   2a. 
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1. Nama Jabatan : Pengolah Data Standardisasi Pertambangan 
 
2. Kedudukan :  

a. Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
b. Eselon III : Subdirektorat Standardisasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Standardisasi Batubara dan Panas Bumi  
  - Seksi Standardisasi Mineral  

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pengolahan data untuk layanan informasi dan pelaksanaan pengawasan penerapan 
standardisasi pertambangan. 

 
4. Bahan kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data dan pemutakhiran data standardisasi pertambangan; 
d. Mengklasifikasikan data dan menyusun pengembangan struktur informasi standardisasi 

pertambangan; 
e. Menyusun rumusan diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi standardisasi 

pertambangan; 
f. Menyiapkan tabulasi data standardisasi pertambangan maupun bidang lainnya; 
g. Menyiapkan pengembangan sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database standardisasi 

pertambangan; 
h. Memberikan layanan informasi untuk publik dan penyelenggaraan pengawasan penerapan SNI wajib;  
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data standardisasi pertambangan; 
b. Data-flow dan jaringan pengelolaan informasi standardisasi pertambangan; 
c. Sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database standardisasi pertambangan; 
d. Layanan informasi standardisasi pertambangan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  :  

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Teknik Pertambangan atau Teknik Geologi. 
b. Pelatihan :   Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistem informasi manajemen. 
d. Pengalaman kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :   Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :   G, V, Q. 
g. Temperamen :   D, M, P. 
h. Minat :   2a. 
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1. Nama Jabatan  :  Analis Kelaikan Teknik Pertambangan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  :  Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi  
b. Eselon III  :  Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV  :  - Seksi Pengawasan Teknik Mineral dan Panas Bumi 
  - Seksi Pengawasan Teknik Batubara 

 
3. Ringkasan Tugas  : 
 Melakukan analisis keteknikan untuk pengendalian kelaikan teknik pertambangan. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan badan usaha pertambangan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Tester. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data dan/atau mengkaji laporan teknis kelaikan teknik pada setiap badan usaha 

pertambangan; 
d. Melakukan identifikasi permasalahan dan solusi peningkatan penerapan kelaikan teknik 

pertambangan; 
e. Menyusun bahan rencana kerja pemantauan dan pengawasan atas penerapan kelaikan teknik 

pertambangan; 
f. Mengadakan pengawasan pelaksanaan kelaikan teknik pertambangan, batas wilayah kerja dan 

kegiatan konservasi pertambangan; 
g. Menyiapkan bahan rekomendasi lembaga akreditasi untuk penerbitan sertifikasi kelaikan teknik 

pertambangan; 
h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan atas penerbitan sertifikasi produk peralatan 

pertambangan; 
i. Memberikan bahan pertimbangan teknik untuk pengaturan kelaikan teknik pertambangan; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rencana kerja pemantauan dan pengawasan atas penerapan kelaikan teknik pertambangan; 
b. Laporan pelaksanaan pengawasan kelaikan teknik pertambangan; 
c. Bahan rekomendasi lembaga akreditasi untuk penerbitan sertifikasi kelaikan teknik pertambangan; 
d. Bahan pertimbangan teknik untuk pengaturan kelaikan teknik pertambangan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Pertambangan, Teknik Mesin, atau Teknik 
Geologi. 

b. Pelatihan : Manajemen mutu, Inspektur Tambang, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi pertambangan. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki / Perempuan. 
f. Bakat : G, V, Q. 
g. Temperamen : D, M, P. 
h. Minat : 2a. 
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1. Nama Jabatan  :  Analis Konservasi Pertambangan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  :  Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi  
b. Eselon III  :  Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV  :  - Seksi Pengawasan Teknik Mineral dan Panas Bumi 
  - Seksi Pengawasan Teknik Batubara 

 
3. Ringkasan Tugas  : 
 Melakukan analisis pertambangan untuk penyusunan kebijakan konservasi pertambangan. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan badan usaha pertambangan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan konservasi pertambangan; 
d. Menyiapkan bahan pedoman dan prosedur kerja pengawasan konservasi pertambangan; 
e. Menelaah rekomendasi konservasi pertambangan; 
f. Menyiapkan bahan sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis konservasi pertambangan; 
g. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengawasan konservasi pertambangan; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rumusan konservasi teknik pertambangan batubara; 
b. Bahan untuk konsep, brosur, dan poster tentang konservasi teknik pertambangan batubara; 
c. Bahan analisis konservasi teknik pertambangan batubara. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Pertambangan, Teknik Lingkungan, atau Teknik 
Geologi. 

b. Pelatihan : Lindungan lingkungan, Perencanaan pembangunan dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi pertambangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki / Perempuan. 
f. Bakat : G, V, Q. 
g. Temperamen : D, M, P. 
h. Minat : 2a. 
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1. Nama Jabatan  :  Analis Lindungan Lingkungan Pertambangan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  :  Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi  
b. Eselon III  :  Subdirektorat Lindungan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV  :  - Seksi Lindungan Lingkungan Mineral dan Panas Bumi 
  - Seksi Lindungan Lingkungan Batubara 

 
3. Ringkasan Tugas  : 
 Melakukan analisis lingkungan hidup untuk pengendalian kegiatan usaha pertambangan. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan badan usaha pertambangan; 
c. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL); 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis usulan rincian kegiatan; 
d. Meneliti dampak lingkungan positif dan negatif atas usulan kegiatan prakonstruksi, konstruksi dan 

pascakonstruksi, serta kebutuhan reklamasi kegiatan pertambangan; 
e. Menyiapkan bahan identifikasi dampak penting atas usulan kegiatan pertambangan; 
f. Menyusun rumusan rekomendasi teknik penyusunan AMDAL kegiatan pertambangan untuk 

keperluan instansi yang berwenang; 
g. Melaksanakan telaahan dan pemantauan pelaksanaan dokumen AMDAL yang diwajibkan kepada 

badan usaha pertambangan; 
h. Menyiapkan bahan rekomendasi jaminan reklamasi tambang; 
i. Menyusun saran teknik pengelolaan dampak penting kegiatan pertambangan yang sedang berjalan; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan identifikasi dampak penting atas usulan kegiatan pertambangan; 
b. Bahan rumusan rekomendasi teknik penyusunan AMDAL pertambangan; 
c. Data pelaksanaan kegiatan lindungan lingkungan pertambangan; 
d. Bahan saran teknik pengelolaan dampak penting kegiatan pertambangan yang sedang berjalan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Lingkungan atau Teknik Pertambangan. 
b. Pelatihan : Penyusunan/evaluasi dokumen AMDAL, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi pertambangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki / Perempuan. 
f. Bakat : G, V, Q. 
g. Temperamen : D, M, P. 
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h. Minat : 2a. 
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1. Nama Jabatan  :  Pengolah Data Lindungan Lingkungan Pertambangan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  :  Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi  
b. Eselon III  :  Subdirektorat Lindungan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV  :  - Seksi Lindungan Lingkungan Mineral dan Panas Bumi 
  - Seksi Lindungan Lingkungan Batubara 

 
3. Ringkasan Tugas  : 
 Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan lindungan lingkungan pada usaha pertambangan. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan badan usaha pertambangan; 
c. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengembangkan sistem informasi untuk aplikasi database kegiatan lindungan lingkungan 

pertambangan; 
d. Mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan lindungan lingkungan setiap kontraktor; 
e. Melakukan pengolahan data pada aplikasi database kegiatan lindungan lingkungan pertambangan; 
f. Melakukan dokumentasi data kegiatan lindungan lingkungan pertambangan; 
g. Memberikan layanan informasi penerapan lindungan lingkungan pertambangan; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Sistem informasi untuk aplikasi database kegiatan lindungan lingkungan pertambangan; 
b. Data kegiatan lindungan lingkungan pertambangan; 
c. Dokumentasi data kegiatan lindungan lingkungan pertambangan; 
d. Layanan informasi penerapan lindungan lingkungan pertambangan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Lingkungan atau Teknik Pertambangan. 
b. Pelatihan : Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, penyusunan/ 

evaluasi dokumen AMDAL, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistem informasi manajemen. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki / Perempuan. 
f. Bakat : G, V, Q. 
g. Temperamen : D, M, P. 
h. Minat : 2a. 
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1. Nama Jabatan  :  Analis Keselamatan Operasi Pertambangan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  :  Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi  
b. Eselon III  :  Subdirektorat Keselamatan Operasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV  :  - Seksi Keselamatan Mineral dan Panas Bumi 
  - Seksi Keselamatan Batubara 

 
3. Ringkasan Tugas  : 
 Menyiapkan bahan rumusan kebijakan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas 

kebijakan dan pengawasan keselamatan operasi dan penggunaan tenaga teknik bidang pertambangan 
mineral dan panas bumi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data dan/atau mengkaji laporan teknis penerapan keselamatan operasi pada setiap 

badan usaha pertambangan; 
d. Melakukan identifikasi permasalahan dan solusi peningkatan penerapan keselamatan operasi 

pertambangan; 
e. Menyusun bahan rencana kerja pemantauan dan pengawasan atas penerapan keselamatan operasi 

pertambangan; 
f. Mengadakan pengawasan penggunaan peralatan, instrumentasi, instalasi, dan tenaga teknik untuk 

penerapan keselamatan operasi pertambangan; 
g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

pertambangan; 
h. Menyiapkan bahan rekomendasi lembaga akreditasi untuk penerbitan sertifikasi keselamatan operasi 

pertambangan; 
i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan atas penerbitan sertifikasi produk peralatan 

pertambangan; 
j. Memberikan bahan pertimbangan teknik untuk pengaturan keselamatan operasi pertambangan; 
k. Menyiapkan bahan rekomendasi sanksi atas pelanggaran keselamatan operasi pertambangan; 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rencana kerja pemantauan dan pengawasan atas penerapan keselamatan operasi pada 
kegiatan usaha pertambangan; 

b. Laporan pelaksanaan pengawasan keselamatan operasi pada kegiatan usaha pertambangan; 
c. Bahan pertimbangan teknik untuk pengaturan kelaikan teknik dan keselamatan operasi 

pertambangan. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Pertambangan atau Teknik Mesin. 
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b. Pelatihan : Manajemen mutu, K3, Inspektur Tambang, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi pertambangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki / Perempuan. 
f. Bakat : G, V, Q. 
g. Temperamen : D, M, P. 
h. Minat : 2a. 
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1. Nama Jabatan  :  Analis Standar Kompetensi Tenaga Teknik Pertambangan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  :  Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi  
b. Eselon III  :  Subdirektorat Keselamatan Operasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV  :  - Seksi Keselamatan Mineral dan Panas Bumi *) 
  - Seksi Keselamatan Batubara *) 

 
3. Ringkasan Tugas  : 
 Melakukan analisis keteknikan untuk bahan rumusan standar kompetensi tenaga teknik pertambangan. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan;  
b. Sistem standardisasi kompetensi nasional;  
c. Standar kompetensi tenaga teknik pertambangan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data lapangan penggunaan spesifikasi/profesi tenaga teknik pertambangan; 
d. Melakukan kajian atas standar kompetensi tenaga teknik yang diberlakukan; 
e. Mengadakan inventarisasi dan telaahan standar/acuan internasional dan negara lain yang terkait 

dengan standar kompetensi tenaga teknik pertambangan; 
f. Menyusun rencana penyusunan standar kompetensi tenaga teknik pertambangan; 
g. Menyiapkan bahan rumusan standar kompetensi tenaga teknik pertambangan; 
h. Menyiapkan fasilitasi kerja untuk rapat panitia/forum teknik perumusan standar kompetensi tenaga 

teknik pertambangan; 
i. Menyusun rancangan standar kompetensi tenaga teknik pertambangan sesuai kesepakatan rapat 

panitia/forum; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data lapangan penggunaan spesifikasi/profesi tenaga teknik pertambangan;  
b. Bahan rencana penyusunan standar kompetensi tenaga teknik pertambangan; 
c. Fasilitasi kerja untuk rapat panitia/forum teknik perumusan standar kompetensi tenaga teknik 

pertambangan; 
d. Bahan rancangan standar kompetensi tenaga teknik pertambangan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Pertambangan atau Teknik Geologi. 
b. Pelatihan : Manajemen mutu, K3, Inspektur Tambang, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi pertambangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki / Perempuan. 
f. Bakat : G, V, Q. 
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g. Temperamen : D, M, P. 
h. Minat : 2a. 
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1. Nama Jabatan : Penyiap Perizinan Usaha Penunjang Pertambangan 
 
2. Kedudukan 

a. Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
b. Eselon III : Subdirektorat Usaha Penunjang Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Usaha Penunjang Mineral dan Panas Bumi  
   - Seksi Usaha Penunjang Batubara 
   

3. Ringkasan Tugas 
Melakukan pelayanan perizinan jasa dan industri usaha penunjang pertambangan. 
 

4. Bahan Kerja  : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Dokumen permohonan izin usaha penunjang pertambangan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengikuti perkembangan permasalahan usaha penunjang pertambangan; 
d. Meneliti kelengkapan administratif dan kelayakan teknik permohonan izin usaha penunjang 

pertambangan; 
e. Melakukan penelitian terhadap pemegang ijin/sertifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik atau 

industri penunjang tenaga listrik yang masa berlakunya berakhir; 
f. Menyiapkan bahan pertimbangan yuridis dan rekomendasi teknik izin/sertifikasi usaha penunjang 

pertambangan; 
g. Menyiapkan bahan perizinan pemanfaatan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, informasi 

dan multimedia; 
h. Mengadakan telaahan kebijakan peningkatan penggunaan barang dan jasa pertambangan yang 

diproduksi di dalam negeri; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik  : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data perkembangan permasalahan investasi usaha penunjang pertambangan; 
b. Layanan informasi tentang prosedur dan mekanisme perizinan usaha penunjang pertambangan; 
c. Bahan pertimbangan yuridis dan rekomendasi teknik izin usaha penunjang pertambangan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada.  
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Diutamakan S1 Teknik Pertambangan atau Teknik Geologi. 
b. Pelatihan  : Manajemen investasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi usaha penunjang pertambangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, Q. 
g. Minat : 1b, 3a. 
h. Temperamen  : M, P, R. 
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1. Nama Jabatan : Pengolah Data Usaha Penunjang Pertambangan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
b. Eselon III : Subdirektorat Usaha Penunjang Mineral, Batubara dan Panas Bumi 
c. Eselon IV : - Seksi Usaha Penunjang Mineral dan Panas Bumi *) 
  - Seksi Usaha Penunjang Batubara *) 

  
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan dan mengolah data untuk layanan informasi dan pengawasan penggunaan izin jasa dan 
industri usaha penunjang pertambangan.  

 
4. Bahan Kerja  : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan badan usaha pertambangan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengembangkan sistem informasi untuk aplikasi database kegiatan usaha penunjang pertambangan; 
d. Mengumpulkan data badan usaha penunjang tenaga listrik yang telah dan belum disertifikat, asosiasi 

profesi, dan lembaga sertifikasi pertambangan; 
e. Melakukan pengolahan data pada aplikasi database kegiatan usaha penunjang pertambangan; 
f. Melakukan dokumentasi data kegiatan usaha penunjang pertambangan; 
g. Memberikan layanan informasi untuk publik dan pengawasan penggunaan izin/sertifikasi usaha 

penunjang pertambangan; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Sistem informasi untuk aplikasi database kegiatan usaha penunjang pertambangan; 
b. Data kegiatan usaha penunjang pertambangan; 
c. Dokumentasi data kegiatan usaha penunjang pertambangan; 
d. Layanan informasi penerapan kegiatan usaha penunjang pertambangan. 

 
10. Risiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Diutamakan S1 Teknik Pertambangan atau Teknik Geologi. 
b. Pelatihan  : Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistem informasi manajemen. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, Q.  
g. Temperamen  : M, P, R. 
h. Minat : 1b, 3a.  
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PENJELASAN  TEKNIS 
PETA  JABATAN  DAN  URAIAN  JABATAN  FUNGSIONAL  UMUM 

DEPARTEMEN  ENERGI  DAN  SUMBER  DAYA  MINERAL 
 
 
A. KONSEP  DASAR 
 
1. Kerangka Pemikiran 
 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu, sehingga 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) perlu mengembangkan jabatan 
fungsional umum sebagai kelengkapan susunan organisasi, yang disusun dengan upaya untuk 
memenuhi tuntutan ke depan bagi PNS DESDM yang tidak menjabat struktural dan fungsional 
tertentu. 

 
DESDM sebelumnya telah memiliki buku jabatan non struktural umum dan non struktural teknis, 
terakhir diterbitkan pada tahun 1995/1996. Namun dalam perkembangannya mengalami 
permasalahan, antara lain sebagai berikut: 
a. belum disesuaikannya buku uraian jabatan non struktural, padahal terjadi perubahan 

organisasi DESDM beberapa kali; 
b. sebagian besar kualifikasi jabatan non struktural belum memenuhi tuntutan dan 

perkembangan ke depan, di mana kualifikasi persyaratan pendidikan masih mengakomodasi 
tingkat SLTA bahkan ke bawah; 

c. banyaknya pekerjaan dan tugas tertentu yang sudah tidak layak lagi dilakukan oleh PNS 
DESDM, sehingga berkembang penggunaan tenaga luar (outsourcing); dan 

d. adanya tumpang tindih jabatan non struktural dengan jabatan fungsional tertentu yang 
berkembang sejak tahun 2000. 

 
Untuk itu, DESDM perlu mengembangkan peta jabatan dan jabatan fungsional umum bagi PNS 
DESDM, yang dilakukan melalui analisis jabatan dalam rangka mendukung operasional kerja 
sesuai dengan wadah dan sistem kerja DESDM yang baru, sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja DESDM. 

 
2 Analisis Jabatan 
 

Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah 
menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta 
memberikan umpan balik bagi organisasi. 
 
Analisis Jabatan pada hakekatnya adalah analisis organisasi. Sesuai dengan hakekatnya, maka 
aspek pokok yang diteliti dalam analisis jabatan adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan 
fungsi-fungsi yang ada di setiap satuan organisasi. Penjabaran fungsi terlihat pada pelaksanaan 
tugas oleh semua pegawai yang berada di satuan organisasi kerja tersebut. Selain itu, aspek lain 
yang dianalisis antara lain adalah bahan yang dipergunakan dalam bekerja berikut peralatan 
kerjanya, keadaan tempat kerja, serta hal-hal lain yang mempengaruhi kemampuan kerja.  
 
Hasil analisis jabatan tidak terbatas untuk pengembangan peta jabatan dan jabatan fungsional 
umum, namun ke depan diarahkan untuk penyusunan: 
a. rumusan jabatan untuk setiap satuan organisasi kerja, yaitu jabatan struktural dan jabatan 

fungsional (fungsional tertentu dan fungsional umum); dan 
b. uraian jabatan struktural maupun jabatan fungsional. 
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Uraian jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, 
kode jabatan, kedudukan, ringkasan tugas, bahan kerja, sarana kerja, rincian tugas, keadaan 
tempat kerja, upaya fisik, hasil kerja, kemungkinan resiko bahaya, syarat jabatan. Uraian jabatan 
diartikan pula sebagai gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan jabatan. Sedangkan peta 
jabatan merupakan bentangan seluruh jabatan yang disusun secara vertikal maupun horizontal, 
baik untuk jabatan struktural, fungsional tertentu maupun fungsional umum, sebagai gambaran 
menyeluruh bagi jabatan yang ada dalam satuan organisasi atau dalam instansi. 

 
 
B. PENYUSUNAN  
 
1. Pelaksanaan Analisis Jabatan 
 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 
tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, DESDM diwajibkan untuk menyusun peta 
jabatan dan uraian jabatan. 

 
Untuk melaksanakan analisis jabatan, DESDM membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, yang 
sebagian besar beranggotakan para pejabat yang dipilih dari setiap satuan organisasi setingkat 
eselon II di lingkungan DESDM. Para pejabat dimaksud ditunjuk berdasarkan pengalaman yang 
memadai untuk melakukan analisis jabatan melalui kegiatan observasi, wawancara maupun 
pengolahan data dalam rangka penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan. Pengembangan 
jabatan yang disusun dalam Peraturan Menteri ini adalah terbatas untuk jabatan fungsional umum 
DESDM yang berada di bawah jabatan struktural (eselonisasi). 

 
Penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum DESDM berlangsung sejak 
September tahun 2005. Para pejabat dimaksud dibekali arahan dan bimbingan langsung oleh 
Sekretariat Jenderal c.q. Biro Kepegawaian dan Organisasi DESDM maupun narasumber dari 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Para pejabat dimaksud melakukan analisis tugas 
dan fungsi utama yang ada dalam satuan organisasinya, yang dilanjutkan dengan pengumpulan 
data jabatan untuk pengisian data dalam struktur informasi jabatan fungsional umum atau format 
penyusunan uraian jabatan. 

 
Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum DESDM merupakan hasil proses pembahasan 
berulang kali dengan para pejabat dimaksud untuk memperoleh kesesuaian kriteria pembentukan 
nomenklatur jabatan, sinkronisasi kedudukan jabatan dengan tugas dan fungsi strukturalnya, 
kejelasan rincian tugas, efisiensi jabatan, tuntutan kualifikasi pendidikan ke depan, standardisasi 
penulisan dan lain-lain. Selanjutnya hasil akhir peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum 
DESDM dikonfirmasikan kembali ke Unit Utama di lingkungan DESDM. 

 
2. Penyusunan Struktur Informasi Jabatan Fungsional Umum 
 

Penyusunan struktur informasi jabatan fungsional umum DESDM mengacu pedoman 
pelaksanaan analisis jabatan, dengan modifikasi dan pengembangan struktur informasi jabatan 
fungsional umum tersendiri sesuai kebutuhan penyusunan jabatan fungsional umum dan 
operasional kerja DESDM. 
 
Struktur informasi jabatan fungsional umum DESDM disusun dengan penjelasan sebagai berikut: 
 
2.1. Nama Jabatan 
 
 Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang 

berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.  
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 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara. Peta jabatan adalah susunan jabatan 
yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, 
dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan 
seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam satuan organisasi. 

 
 Pembentukan suatu jabatan fungsional umum dengan nama/nomenklatur tersendiri, perlu 

memperhatikan kriteria sebagai berikut: 
a. Identitas jabatan, yang bercirikan memiliki gambaran tugas yang menjadi tanggung 

jawab pemegang jabatan; 
b. Beban kerja yang memadai, yang bercirikan memiliki kompleksitas dan volume kerja 

minimal untuk 1 (satu) orang pegawai; 
c. Keberlangsungan jabatan, yang bercirikan menyerap waktu kerja penuh dan memiliki 

tingkat kontinuitas yang tinggi; 
d. Homogenitas dan/atau spesialisasi pekerjaan, yang bercirikan memiliki komponen 

pekerjaan tertentu yang serumpun, namun bukan menggambarkan posisi pekerjaan; 
e. Non kewenangan, yang bercirikan tidak memiliki hak untuk memutuskan hasil akhir 

suatu pekerjaan; 
f. Tidak tumpang tindih, yang bercirikan tidak memiliki kelompok pekerjaan yang sama 

dengan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu, termasuk dengan jabatan 
fungsional umum lainnya; 

g. Akademik jabatan, yang bercirikan memiliki pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang 
dapat diselesaikan oleh pemegang jabatan berkualifikasi pendidikan perguruan tinggi. 

 
Pembentukan nama jabatan fungsional umum yang berkualifikasi pendidikan SLTA ke 
bawah tidak dimasukkan dalam peta jabatan, karena tidak menjadi bagian kebijakan 
penyusunan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) DESDM ke depan, kecuali diatur 
khusus tersendiri secara nasional. Pembentukan jabatan fungsional umum DESDM yang 
berkualifikasi pendidikan SLTA ke bawah disusun tersendiri dalam Lampiran IX Peraturan 
Menteri ini. 

 
2.2. Kedudukan 

 
Kedudukan atau kedudukan jabatan adalah keberadaan posisi jabatan dalam satuan 
organisasi. Satu jabatan fungsional umum dapat berkedudukan di berbagai satuan 
organisasi yang memiliki kesesuaian tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan 
kegiatan satuan organisasi yang bersangkutan. 
 
Namun, pejabat yang diangkat dalam jabatan dimaksud bukan berarti memiliki kedudukan di 
berbagai satuan organisasi. Pejabat yang diangkat dalam jabatan fungsional umum 
berkedudukan hanya pada satu satuan organisasi. Dengan demikian, pengertian kedudukan 
jabatan tidak sama dengan kedudukan pejabat yang diangkat dalam jabatan. 

 
2.3. Ringkasan Tugas 

 
 Ringkasan tugas adalah uraian singkat yang memberikan gambaran umum tentang ruang 

lingkup tugas jabatan fungsional umum. 
 

2.4. Bahan Kerja 
 

 Bahan kerja adalah masukan (input) yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi 
hasil kerja (output). 
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 Dalam setiap uraian jabatan fungsional umum, beberapa butir penting bahan kerja selalu 

distandarkan, yaitu peraturan perundang-undangan dan arahan/petunjuk atasan langsung, 
selain bahan kerja lain yang diperlukan. 

 
2.5. Sarana Kerja 

 
 Sarana kerja adalah perangkat kerja yang digunakan oleh pejabat yang bersangkutan untuk 

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. 
 

 Pada umumnya, sarana kerja berupa komputer, meja dan kursi, kecuali sarana kerja yang 
bersifat spesifik. 

 
2.6. Rincian Tugas 

 
 Rincian tugas atau dapat disebut job descriptions adalah paparan atau bentangan semua 

tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilaksanakan pemegang jabatan dalam 
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan sarana kerja dan dalam 
kondisi pelaksanaan tertentu.  

 
 Setiap rincian tugas suatu jabatan fungsional umum selalu diawali dengan: 

a. menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang 

ditangani; 
c. dan rincian tugas lainnya yang bersifat pokok sesuai hasil analisis jabatan; 
dan selalu diakhiri dengan tugas melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan 
sesuai garis kewenangan untuk kelancaran tugas. 

 
2.7. Keadaan Tempat Kerja 

 
 Keadaan Tempat Kerja adalah keadaan tempat kerja di mana pemegang jabatan melakukan 

tugasnya. 
 

 Pada umumnya, informasi mengenai keadaan tempat kerja yaitu berada di suatu ruangan 
kantor kerja. 

 
2.8. Hasil Kerja 

 
 Hasil kerja adalah keluaran langsung (output) yang harus dihasilkan oleh pemegang jabatan 

berdasarkan uraian tugas jabatan fungsional umum. 
 

 Hasil kerja yang tertulis dalam uraian jabatan fungsional umum merupakan standar keluaran 
langsung yang dibebankan kepada pemegang jabatan, sehingga pemegang jabatan 
diharapkan mampu menciptakan output di atas standar keluaran langsung dimaksud sesuai 
petunjuk atasan berdasarkan garis kewenangannya. 

 
2.9. Upaya Fisik 
 
 Upaya Fisik adalah gerakan fisik pemegang jabatan untuk melaksanakan tugas. Upaya Fisik 

pada umumnya dinyatakan duduk dan berjalan. 
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2.10. Kemungkinan Resiko Bahaya 
 
 Kemungkinan Resiko Bahaya adalah potensi resiko kecelakaan fisik akibat pelaksanaan 

tugas. Kemungkinan Resiko Bahaya pada umumnya diisi tidak ada, kecuali untuk 
jabatan/pekerjaan tertentu. 

 
2.11. Syarat Jabatan 
 
 Syarat Jabatan merupakan rumusan tentang kualifikasi dan kemampuan kerja yang dituntut 

untuk dapat melaksanakan tugas jabatan. Kemampuan kerja dapat dipenuhi setelah 
CPNS/PNS memangku jabatan tersebut melalui pelatihan dan peningkatan pengetahuan 
kerja yang disyaratkan. 

 
a. Pendidikan 
 Pendidikan adalah syarat kualifikasi tingkat pendidikan tertentu yang diperlukan bagi 

CPNS, sedangkan bagi PNS sebagai calon pemegang jabatan fungsional umum cukup 
pengalaman kerja di bidangnya atau yang serumpun. 

b. Pelatihan 
 Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang perlu ditempuh 

pemegang jabatan fungsional umum untuk meningkatkan kemampuan kerja sesuai 
dengan tuntutan pelaksanaan tugas. 

c. Pengetahuan Kerja 
 Pengetahuan kerja adalah ilmu dan/atau informasi yang perlu dimiliki oleh pemegang 

jabatan fungsional umum untuk mendukung pelaksanaan tugas.  
d. Pengalaman Kerja 
 Pengalaman kerja adalah masa kerja PNS yang diperlukan untuk menduduki suatu 

jabatan fungsional umum. 
e. Kondisi Fisik 
 Kondisi Fisik adalah keadaan fisik calon pemegang jabatan. Pada umumnya syarat 

kondisi fisik adalah tidak membedakan laki-laki atau perempuan. 
f. Bakat 
 Bakat adalah indikasi potensi diri yang diperlukan untuk memangku suatu jabatan. 

 

Indikator Bakat: 
G Intelegensia, yaitu kemampuan belajar secara umum 

V Bakat Verbal, kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya 
secara efektif 

N Bakat Numerik, kemampuan untuk melakukan operasi arithmatik secara tepat dan 
akurat 

S Bakat pandang ruang, kemampuan berfikir secara visual mengenai bentuk-bentuk 
geometris, untuk memahami gambar-gambar dari benda-benda tiga dimensi 

P Bakat penerapan bentuk, kemampuan menyerap perincian-perincian yang berkaitan 
dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik 

Q Bakat ketelitian, kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan 
verbal atau dalam tabel 

K Bakat kondisi motor, kemampuan untuk mengkoordinir mata, tangan dan jari secara 
cepat dan cermat dalam membuat gerakan yang cepat 
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F Bakat kecakatan jari, kemampuan menggerakkan tangan dengan mudah dan penuh 
ketrampilan 

E Bakat kondisi mata, tangan, kaki, kemampuan menggerakkan tangan dan kaki 
secara koordinatif satu sama lain sesuai rangasangan penglihatan 

C Bakat membedakan warna, kemampuan memadukan atau membedakan berbagai 
warna yang asli yang gemerlapan. 

 
 

g. Temperamen 
 Temperamen adalah indikasi karakter dan kemampuan diri yang diperlukan untuk 

memangku suatu jabatan. 
 

Indikator Temperamen: 

D Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan 
memimpin, mengendalikan atau merencanakan 

F Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran 
perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandang pribadi 

I Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang 
lain dalam pendapat, sikap atau mertimbangan mengenai gagsan 

J 
Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan pembuatan kesimpulan, penilaian 
atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria rangsangan indra atau atas dasar 
pertimbangan pribadi. 

M 
Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, 
pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan criteria yang 
diukur atau yang dapat diuji. 

P Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari 
hanya penerimaan dan perbuatan instruksi 

R 
Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau 
secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan perangkat 
prosedur urutan atau kecepatan tertentu 

S 
Kemampuan menyesuaiakn diri untuk bekerja dengan ketegangan jiwa jika 
berhadapan dengan keadaan darurat kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja 
dengan kecepatan kerja dan perhatian teryus menerus merupakan keseluruhan atau 
sebagian aspek pekerjaan 

T 
Kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas, sering berganti 
dari tugas yang satu ke tugas yang lain yang berbagai sifatnya tanpa kehilangan 
efisiensi atau ketenangan diri 

 
h. Minat 
 Minat adalah kombinasi indikasi keinginan pegawai yang sesuai untuk menangani 

pekerjaan tertentu dalam suatu jabatan.  
 

Indikator Minat: 

1a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan benda atau 
obyek tertentu.  

1b 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan komunikasi 
data. 

2a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan orang, 
dalam niaga. 

2b Pilihan melakukan kegiatan yang 
bersifat ilmiah dan teknik. 

3a Pilihan melakukan kegiatan rutin, 
konkrit dan teratur. 3b Pilihan melakukan kegiatan yang 

bersifat abstrak dan kreatif. 

4a Pilihan melakukan kegiatan yang 
dianggap baik bagi orang lain. 4b 

Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan proses, mesin 
dan mekanik. 

5a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
menghasilkan prestise atau 
penghargaan dari pihak lain. 

5b 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
menghasilkan kepuasan nyata dan 
produksi. 
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C. PENERAPAN 
 
Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum menghasilkan informasi jabatan yang diterapkan 
untuk kepentingan manajemen sumber daya manusia.  
 
1. Penyusunan Formasi Pegawai 
 

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi 
Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 

 
Peta jabatan merupakan acuan untuk pelaksanaan analisis kebutuhan dan penyediaan formasi 
CPNS pada satuan organisasi DESDM yang bersangkutan, kecuali jabatan fungsional umum 
tertentu. Uraian jabatan fungsional umum memberikan informasi nama jabatan, ringkasan tugas, 
syarat jabatan, dan lain-lain yang disyaratkan dalam penyusunan formasi CPNS DESDM. 

 
Beberapa jabatan fungsional umum tertentu tidak bisa menjadi dasar kebutuhan formasi jabatan 
sebagaimana uraian jabatan yang bersangkutan walaupun tercantum dalam peta jabatan, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Penyelidik Geologi pada Badan Geologi; 
b. Penyelidik Geofisika pada Badan Geologi; dan 
c. Pengkaji Teknologi ESDM pada Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber 

Daya Mineral. 
Jabatan di atas dibentuk dengan perlakuan khusus karena terkait dengan jabatan fungsional 
tertentu, mengingat kepentingan penempatan pegawai dalam rangka pembinaan kepegawaian. 
 
Formasi CPNS DESDM untuk calon jabatan fungsional tertentu dapat disusun, sepanjang layak 
berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan formasi CPNS, dengan syarat pendidikan formal 
minimal Sarjana S1 dan diutamakan Sarjana S2. 

 
2. Pengadaan Pegawai 
 

Pengadaan pegawai meliputi perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, 
pengangkatan CPNS s.d. menjadi PNS dalam jabatan fungsional umum. 

 
Uraian jabatan fungsional umum menyediakan informasi nama jabatan, ringkasan tugas, syarat 
jabatan, bakat, temperamen dan minat yang sangat diperlukan untuk kepentingan proses 
pengadaan pegawai. 

 
3. Pengangkatan Jabatan dan Kenaikan Pangkat 
 

Pengangkatan dalam jabatan adalah penempatan/pemindahan PNS berdasarkan nama jabatan 
yang tercantum dalam peta jabatan dan/atau uraian jabatan. Jabatan dimaksud meliputi jabatan 
struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu. 

 
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS 
tehadap negara. Kenaikan pangkat menggunakan peta jabatan dan uraian jabatan dalam rangka 
penyesuaian golongan dan penyesuaian ijazah. 
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Khusus PNS DESDM berkualifikasi SLTA ke bawah yang tidak menduduki jabatan struktural 
maupun fungsional tertentu, pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat menggunakan 
uraian jabatan fungsional umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri 
ini. 

 
Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum DESDM pada jabatan Penyelidik Geologi, 
Penyelidik Geofisika dan Pengkaji Teknologi ESDM, dilaksanakan bagi PNS DESDM yang tidak 
lagi mengikuti jenjang karir dalam jabatan fungsional tertentu maupun jabatan struktural, namun 
aktivitas penyelidikan dan penelitian pegawai yang bersangkutan masih dibutuhkan.  
 
Pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu bagi PNS DESDM yang telah ada, mengikuti 
pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang 
berpendidikan SLTA (keterampilan) maupun Sarjana (keahlian). 
 

4. Petunjuk Kerja 
 

Uraian jabatan fungsional umum merupakan informasi jabatan yang memberikan petunjuk kerja, 
antara lain berupa rincian tugas dan hasil kerja yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh 
pemegang jabatan, sehingga dapat menjadi acuan untuk penilaian kinerja. 

 
5. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan  
 

Uraian jabatan fungsional umum mencakup informasi tentang pelatihan dan pengetahuan kerja 
yang dibutuhkan bagi pemegang jabatan dalam menjalankan tugasnya, sehingga berguna 
sebagai salah satu dasar penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan dalam jabatan bagi 
aparatur DESDM. 

 
6. Perencanaan Karier 
 

Karier PNS DESDM ditentukan melalui sistem pengembangan pegawai yang dirancang antara 
lain berdasarkan jalur, jenjang, pangkat dan jabatan. Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional 
umum memberikan arahan bagi rumusan perencanaan karier PNS DESDM. 

 
7. Evaluasi Jabatan 
 

Uraian jabatan fungsional umum merupakan informasi yang dapat menjadi dasar pelaksanaan 
evaluasi jabatan DESDM, mengingat dalam tahap pelaksanaan evaluasi jabatan dengan metode 
profil meliputi kegiatan inventarisasi jabatan, penentuan jabatan tolok, uraian tugas, karakteristik, 
penilaian/profiling, bobot pekerjaan, klasifikasi dan pemutakhiran, yang sangat penting bagi 
penentuan pola penggajian/remunerasi. Selain itu, informasi jabatan dapat menjadi database 
pada sistem informasi kepegawaian dalam rangka mendukung kegiatan evaluasi jabatan.  
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1. Nama Jabatan : Penyusun Program Kerja 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : Bagian Rencana dan Laporan 
c. Eselon IV : - Subbagian Penyiapan Rencana Kerja 
   - Subbagian Penyiapan Rencana 
   - Subbagian Penyusunan Rencana dan Program 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan perumusan rencana kerja dan anggaran untuk penyusunan kebijakan dan program Unit 
Utama. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Departemen; 
c. Data penyerapan APBN tahun berjalan; 
d. Data usulan kegiatan dan anggaran satuan kerja Departemen; 
e. Data RPJP/M/T dan Renstra Departemen; 
f. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
g. Usulan rencana kerja pada satuan kerja Departemen; 
h. RAPBN tahun berikutnya; 
i. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan rumusan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (RK-KL), serta rumusan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang/Menengah/Tahunan Unit Utama; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Unit Utama; 
e. Menelaah tugas dan fungsi satuan organisasi Departemen untuk evaluasi rencana kegiatan pada 

satuan kerja Unit Utama; 
f. Menyiapkan rumusan masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dampak 

(impact) atas seluruh usulan rencana kegiatan pada satuan kerja Unit Utama; 
g. Meneliti kelengkapan dokumen setiap usulan rencana kegiatan pada satuan kerja Unit Utama; 
h. Menelaah kesesuaian usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dengan 

RPJP/M/T dan Renstra Unit Utama; 
i. Menyiapkan bahan rumusan anggaran satuan 2, satuan 3, serta rumusan RKA-KL dan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang berbasis tugas, fungsi dan kinerja satuan organisasi Unit Utama; 
j. Mengikuti pembahasan perencanaan anggaran pada satuan kerja Unit Utama dan pembahasan DIPA 

untuk pengujian alokasi anggaran setiap kegiatan; 
k. Memantau dan menganalisis pelaksanaan kegiatan RK-KL, RKA-KL dan Renstra Unit Utama; 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan Renstra, RK-KL dan RKA-KL untuk Unit Utama; 
b. Bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) untuk Unit Utama; 
c. Bahan rumusan DIPA satuan kerja pada Unit Utama; 
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d. Hasil analisis pelaksanaan RK-KL, RKA-KL dan Renstra Unit Utama. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Ekonomi Studi Pembangunan, atau Teknik 
bidang ESDM. 

b. Pelatihan : Perencanaan Pembangunan Nasional/Manajemen Proyek, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Moneter, Fiskal dan Tahap kegiatan usaha ESDM. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Laporan dan Kinerja  
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan  
b. Eselon III  : Bagian Rencana dan Laporan 
c. Eselon IV : - Subbagian Laporan  

- Subbagian Penyiapan Laporan 
- Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan akuntabilitas kinerja Unit Utama. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Renstra Departemen, Unit Utama dan Unit; 
c. Pedoman tentang Penyusunan LAKIP; 
d. Bahan masukan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan atau LAKIP dari Unit; 
e. Data kegiatan DIPA pada satuan kerja dan unit Departemen; 
f. Data pelaksanaan kegiatan Unit Utama dan Unit; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan sidang dan rapat kerja atau laporan pimpinan/laporan kerja rutin/laporan berkala 

Unit Utama; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan LAKIP dan RKT Unit Utama/Unit sesuai tugas, fungsi dan rencana 

strategis; 
e. Menelaah ketepatan pengisian input, output, outcome, benefit, impact dalam formulir LAKIP, RKT, 

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS); 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan sidang dan rapat kerja atau laporan pimpinan/laporan kerja rutin/laporan berkala Unit Utama; 
b. Bahan rumusan LAKIP dan RKT Unit Utama. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Ekonomi Studi Pembangunan, Teknik 
bidang ESDM, atau Administrasi Niaga. 

b. Pelatihan : Bimbingan teknis LAKIP, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen perencanaan anggaran, Good Public Governance. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Hasil Pengawasan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Sekretariat Inspektorat Jenderal 
b. Eselon III : Bagian Pemantauan dan Evaluasi 
c. Eselon IV : - Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I 

    - Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II 
 

3. Ringkasan Tugas  : 
Melakukan telaahan hasil pengawasan untuk tindak lanjut Departemen.  

 
4. Bahan Kerja   : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP); 
c. Laporan program bulanan PKPT (hasil rapat operasional); 
d. Surat pengaduan masyarakat; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menginventarisir temuan-temuan yang dapat dikembangkan berdasarkan LHP/MHP; 
d. Mengadakan telaahan atas temuan-temuan laporan hasil pemeriksaan termasuk pelaksanaan tindak 

lanjutnya; 
e. Menyiapkan bahan analisis LHP/MHP dan tindak lanjutnya secara berkala baik triwulanan, 

semesteran maupun tahunan untuk disampaikan kepada Menteri ESDM dengan tembusan BPKP; 
f. Menyiapkan rumusan saran tindak untuk peningkatan kualitas aparat pengawas/auditor; 
g. Melakukan pencatatan dan dokumentasi surat-surat pengaduan masyarakat yang masuk ke DESDM, 

serta penyiapan laporan triwulanan pengaduan masyarakat; 
h. Memantau tindak lanjut dan kasus-kasus hukum di lingkungan DESDM dan BUMN ESDM yang sudah 

dilimpahkan ke Kejaksanaan Agung (WASYUS); 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil telaahan atas temuan-temuan laporan hasil pemeriksaan termasuk pelaksanaan tindak 
lanjutnya; 

b. Bahan analisis LHP/MHP dan tindak lanjutnya secara berkala baik triwulanan, semesteran maupun 
tahunan untuk disampaikan kepada Menteri ESDM dengan tembusan BPKP; 

c. Bahan rumusan saran tindak untuk peningkatan kualitas aparat pengawas/auditor; 
d. Dokumentasi surat-surat pengaduan masyarakat yang masuk ke DESDM; 
e. Bahan laporan triwulanan pengaduan masyarakat; 
f. Data tindak lanjut dan kasus-kasus hukum yang sudah dilimpahkan ke Kejaksanaan Agung 

(WASYUS). 
 
10. Risiko Bahaya  : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Elektro, Teknik Perminyakan, Teknik Geologi, 
Teknik Pertambangan, Teknik Kimia, Akuntansi, atau Manajemen. 
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b. Pelatihan : Pengadaan barang dan jasa, auditor, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Akuntabilitas kinerja, hukum pidana, perbendaharaan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun telah bekerja di bidangnya, sedangkan 

CPNS tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, N, Q. 
g. Temperamen : D. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan : Pengolah Data Pelaksanaan Pengawasan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Sekretariat Inspektorat Jenderal 
b. Eselon III : Bagian Pemantauan dan Evaluasi 
c. Eselon IV : - Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I 
   - Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengumpulkan dan mengolah data hasil pelaksanaan pengawasan.  
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP); 
c. Laporan program bulanan PKPT (hasil rapat operasional); 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan informasi hasil pelaksanaan pengawasan; 
d. Mengumpulkan dan mengolah data, baik yang sebelum, sedang maupun yang akan berjalan; 
e. Mengklasifikasikan data dan menyusun pengembangan struktur informasi; 
f. Menyusun rumusan diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi hasil pelaksanaan 

pengawasan;  
g. Menyiapkan pengembangan sistem aplikasi informasi untuk pengelolaan database hasil pelaksanaan 

pengawasan; 
h. Mencatat dan meresume temuan-temuan atas hasil pemeriksaan khusus, laporan hasil pemeriksaan 

BPK dan BPKP dan laporan pengawasan lainnya; 
i. Memberikan pelayanan informasi hasil pelaksanaan pengawasan;  
j. Menyusun dokumentasi hasil pelaksanaan pengawasan; 
k. Mencatat program kerja pemeriksaan periodik Inspektorat Jenderal; 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Diagram data-flow dan jaringan pengelolaan informasi hasil pelaksanaan pengawasan; 
b. Layanan data hasil pelaksanaan pengawasan; 
c. Sistem aplikasi informasi hasil pelaksanaan pengawasan; 
d. Dokumen hasil pelaksanaan pengawasan. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Informatika atau Ilmu Komputer. 
b. Pelatihan : Programming, pengelolaan jaringan informasi/database, analisis statistik, 

dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi perminyakan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 



 

 

12 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, dan Q. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 2a, 3a. 
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1. Nama Jabatan :  Pengolah Informasi Hukum dan Perpustakaan 
 

2. Kedudukan : 
a. Eselon II :  Sekretariat Inspektorat Jenderal 
b. Eselon III :  Bagian Hukum dan Kepegawaian 
c. Eselon IV :  Subbagian Hukum 
 

3. Ringkasan Tugas  : 
Melakukan pengolahan data untuk pemberian informasi hukum, serta pengelolaan perpustakaan 
Inspektorat Jenderal. 

 
4. Bahan Kerja   : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Media massa; 
c. Daftar nama wajib Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) DESDM; 
d. LP2P para pejabat/pegawai; 
e. Data koleksi pustaka; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja  : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas  : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, serta menyusun subyek dan indeks peraturan 

perundang-undangan; 
d. Mengikuti perkembangan pemberitaan media massa, dengan membuat catatan/ringkasan/kliping 

berita sebagai bahan masukan bagi pimpinan; 
e. Melakukan telaahan hukum untuk bahan pertimbangan/kebijakan pimpinan Inspektorat Jenderal; 
f. Meneliti dan mencatat LP2P para pejabat/pegawai di lingkungan DESDM untuk kemudian 

disampaikan kepada Presiden atau Menteri ESDM; 
g. Menyiapkan bahan rencana operasional pengembangan koleksi bahan pustaka; 
h. Menyusun daftar kebutuhan bahan perpustakaan sesuai prioritas kebutuhan kegiatan pengawasan; 
i. Mengadakan fasilitasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH); 
j. Membuat katalog terhadap buku-buku/peraturan perundang-undangan dan informasi lainnya; 
k. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan hukum, tuntutan ganti 

rugi, perbendaharaan dan penyelesaian hasil pemeriksaan. 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, berjalan. 

 
9. Hasil Kerja : 

a. Dokumentasi catatan/ringkasan/kliping berita sebagai bahan masukan bagi pimpinan; 
b. Bahan telaahan hukum untuk bahan pertimbangan/kebijakan pimpinan Inspektorat Jenderal; 
c. Dokumentasi laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) para pejabat/pegawai di lingkungan DESDM untuk 

kemudian disampaikan kepada Presiden atau Menteri ESDM; 
d. Bahan rencana operasional pengembangan koleksi bahan pustaka; 
e. Daftar kebutuhan bahan perpustakaan sesuai prioritas kebutuhan kegiatan pengawasan; 
f. Fasilitasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Inspektorat Jenderal; 
g. Katalog buku-buku/peraturan perundang-undangan dan informasi lainnya. 

 
10. Risiko Bahaya  : Tidak ada. 
 



 

 

14 

11. Syarat Jabatan  : 
a. Pendidikan : Diutamakan S1.  Hukum atau Kepustakaan 
b. Pelatihan : Legal drafting, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, 

perpustakaan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Pembentukan peraturan perundang-undangan dan adminstrasi 

perpustakaan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun telah bekerja di bidangnya, sedangkan 

CPNS tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan 
f. Bakat : G, V. 
g. Temperamen : D.V. 
h. Minat : 1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Kepegawaian  
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
  - Pusat pada Badan 
  - PTK Akamigas (Tidak ada penyetaraan eselonisasi di PTK Akamigas) 
b. Eselon III  : - Bagian Data dan Informasi Pegawai 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Hukum dan Kepegawaian 
  - Bagian Kepegawaian 
  - Bagian Tata Usaha  
c. Eselon IV  : - Subbagian Tata Naskah dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Kepegawaian  
  - Subbagian Administrasi Kepegawaian 
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian 
  - Subbagian Mutasi Kepegawaian 

  - Subbagian Kepegawaian dan Umum  
  - Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 
 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melaksanakan dukungan administrasi urusan pembinaan kepegawaian pada satuan organisasi 
Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menganalisis data dan informasi pegawai, serta memeriksa keabsahan dokumen pegawai; 
d. Menyusun bahan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai, atau bahan penyusunan rencana 

kerja kepegawaian yang meliputi rencana kenaikan pangkat, pensiun, kenaikan gaji berkala, ujian 
dinas dan penyesuaian ijazah/pendidikan pegawai; 

e. Menyiapkan bahan urusan penempatan pegawai, pengangkatan, kepangkatan, diperbantukan, 
dipekerjakan, penarikan kembali, tugas/izin belajar (dalam dan luar negeri), pemberhentian, disiplin, 
penilaian kinerja pegawai, penilaian angka kredit, kesejahteraan/penghargaan dan penyelenggaraan 
Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan); 

f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Rencana pengembangan pegawai; 
b. Rencana kerja kepegawaian; 
c. Bahan mutasi pegawai; 
d. Kelengkapan data Sistem Informasi Kepegawaian. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Ilmu Hukum, atau Sospol. 
b. Pelatihan : Bimbingan teknis kepegawaian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Pengembangan Pegawai  
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai  
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Hukum dan Kepegawaian 

      - Bagian Kepegawaian 
c. Eselon IV  : - Subbagian Pengembangan Karir  
  - Subbagian Kepegawaian 

    - Subbagian Pengembangan Pegawai 
 

3. Ringkasan Tugas  :  
Melaksanakan analisis kepegawaian untuk pengembangan pegawai pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Hasil analisis jabatan; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan telaahan kondisi dan peta kekuatan kepegawaian; 
d. Melakukan identifikasi faktor internal dan eksternal, serta identifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman 

dan peluang untuk pengembangan pegawai; 
e. Meneliti informasi jabatan untuk kepentingan pengembangan pegawai; 
f. Melakukan analisis kepegawaian untuk penyusunan perencanaan, pemberdayaan dan identifikasi 

kebutuhan diklat pegawai; 
g. Menyiapkan bahan rumusan perencanaan/pola karier pegawai; 
h. Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen sumber daya manusia; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Data kondisi dan peta kekuatan kepegawaian;  
b. Hasil analisis kepegawaian untuk penyusunan perencanaan, pemberdayaan dan identifikasi 

kebutuhan diklat pegawai; 
c. Bahan rumusan perencanaan/pola karier pegawai. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, atau Administrasi Negara. 
b. Pelatihan : Diklat teknis analisis jabatan dan kepegawaian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Sekretaris Menteri/Eselon I 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Tata Usaha 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 

  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 

c. Eselon IV : - Subbagian Tata Usaha Menteri 
  - Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Tata Usaha 
  - Subbagian Tata Usaha dan Keuangan 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan dukungan administrasi Menteri/Eselon I yang meliputi kesekretariatan, ketatausahaan, 
layanan komunikasi, serta menyiapkan acara dan jadwal pimpinan guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas Menteri/Eselon I. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan Tata Persuratan Dinas; 
c. Kamus bahasa; 
d. Daftar alamat/telepon/faksimili/e-mail pejabat dan instansi pemerintah/BUMN; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat bahan lain yang ditujukan kepada 

Menteri/Eselon I; 
d. Menyusun acara kegiatan Menteri/Eselon I sesuai dengan rencana kegiatan dan petunjuknya dalam 

buku agenda dan papan kegiatan sebagai informasi dan jadwal kegiatan; 
e. Membuat notulen atau risalah rapat tertentu pada acara Menteri/Eselon I; 
f. Meneliti konsep surat Menteri/Eselon I dari segi tata persuratan dinas; 
g. Menyiapkan agenda acara atau jadwal Menteri/Eselon I, serta mengingatkan Menteri/Eselon I tentang 

jadwal kegiatan;  
h. Menghubungi dan mengkonfirmasikan kepada Unit Utama dan instansi terkait tentang acara dan 

keprotokolan Menteri/Eselon I; 
i. Menerima tamu dan penjadwalan pertemuan dengan Menteri/Eselon I; 
j. Melaksanakan dokumentasi sesuai kebutuhan Menteri/Eselon I; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Jadwal acara Menteri/Eselon I; 
b. Dokumen persuratan Menteri/Eselon I; 
c. Catatan/notulen rapat tertentu; 
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d. Informasi kenegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII Sekretaris atau bidang ilmu sosial lainnya. 
b. Pelatihan : Sekretaris, komputer, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Administrasi kantor, Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan, Microsoft 

Office. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : P, Q, F. 
g. Temperamen : P, R, M. 
h. Minat : 1a, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Keuangan  
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II   : - Sekretariat Itjen 
   - Pusat pada Badan 
   - PTK Akamigas (Tidak ada penyetaraan eselonisasi di PTK Akamigas) 
b. Eselon III   : - Bagian Umum dan Keuangan 
   - Bagian Tata Usaha 
   - UPT pada Pusat 
c. Eselon IV   : - Subbagian Tata Usaha dan Keuangan 
   - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Tata Usaha 
   - Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan penatausahaan pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan sistem akuntansi instansi, serta 
pelaporan keuangan. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Rencana Kerja dan Anggaran, serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); 
c. Dokumen dan bukti pertanggungjawaban keuangan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan nota keuangan Unit Utama; 
d. Melakukan telaahan atas Rencana Kerja dan Anggaran, serta DIPA; 
e. Menyiapkan bahan penyusunan target dan tarif PNBP; 
f. Melakukan telaahan, pencatatan, penyimpanan dan pengamanan atas dokumen pelaksanaan 

anggaran; 
g. Melakukan pengolahan data aplikasi Sistem Akuntansi Instansi; 
h. Menyiapkan bahan konsolidasi dan rekonsiliasi anggaran; 
i. Menyiapkan bahan penyelesaian kerugian negara, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; 
j. Menyiapkan bahan laporan realisasi dan pertanggungjawaban keuangan;  
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Bahan penyusunan target/tarif PNBP;  
b. Dokumentasi pelaksanaan anggaran; 
c. Kelengkapan data pada Sistem Akuntansi Instansi; 
d. Bahan konsolidasi dan rekonsiliasi anggaran; 
e. Bahan laporan realisasi dan pertanggungjawaban keuangan. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi atau Manajemen. 
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b. Pelatihan : Perbendaharaan, penerapan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi, dan lain-
lain. 

c. Pengetahuan Kerja : Standar Akuntansi Indonesia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : Q, N. 
g. Temperamen : M, R 
h. Minat :  1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Barang Milik Negara 
 
2. Kedudukan  :   
1. Eselon II   : - Biro Keuangan 

   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
    - Pusat pada Badan 

2. Eselon III   : - Bagian Kekayaan Negara 
   - Bagian Keuangan 
   - Bagian Umum dan Keuangan 
    - Bagian Tata Usaha 

3. Eselon IV   : - Subbagian Penyiapan Kekayaan Minyak dan Gas Bumi  
   - Subbagian Penyiapan Kekayaan Geologi dan Sumber Daya Mineral 
   - Subbagian Penyiapan Kekayaan Penunjang dan Ketenagalistrikan 
   - Subbagian Kekayaan Negara 
   - Subbagian Rumah Tangga 
    - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Catatan, data dan dokumen kekayaan negara; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan inventarisasi BMN untuk pendataan kekayaan negara; 
d. Menyiapkan Laporan Mutasi Barang Semesteran/Tahunan dan Laporan Tahunan terhadap BMN; 
e. Memantau dan melaporkan dokumentasi BMN; 
f. Melakukan pencatatan BMN untuk administrasi Buku Induk Barang Inventaris (BIBI); 
g. Menyiapkan bahan laporan inventarisasi BMN secara berkala; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Bahan Laporan Mutasi Barang Semesteran/Tahunan dan Laporan Tahunan terhadap BMN; 
b. Bahan BIBI; 
c. Laporan Inventarisasi BMN. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Perbendaharaan, penerapan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi, dan lain-

lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen aset. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : Q, N. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat :  1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengawas Pemeliharaan Barang Inventaris 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II   : - Biro Umum 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
   - Pusat pada Badan    
b. Eselon III   : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
   - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
   - Bagian Umum dan Kepegawaian 
   - Bagian Umum dan Keuangan  
   - Bagian Umum 
   - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV   : - Subbagian Urusan Dalam Departemen 
   - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
   - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Rumah Tangga 
   - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Kepegawaian dan Umum 
   - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Memantau dan menelaah kondisi barang inventaris, serta mengawasi pekerjaan pemeliharaan dan 
perbaikan barang inventaris. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Daftar barang inventaris; 
c. Petunjuk manual pemeliharaan barang inventaris; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Alat bantu deteksi fungsi elektro/mesin mekanik dan bangunan. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Memantau keadaan operasi instalasi listrik, AC, meja kursi, telepon, mesin genset, lift, kendaraan 

dinas, perlengkapan sound system, audio visual, komputer, bangunan, instalasi air dan barang 
inventaris operasional kerja lainnya; 

d. Menganalisis kerusakan barang inventaris berdasarkan laporan atau permintaan, serta membuat 
laporan kebutuhan perawatan barang inventaris operasional kerja; 

e. Mengawasi dan memantau pekerjaan perbaikan barang inventaris yang dilakukan petugas atau pihak 
ketiga/rekanan untuk mengetahui perkembangan pekerjaan perbaikan; 

f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Daftar kebutuhan perawatan/pemeliharaan barang inventaris; 
b. Operasional barang inventaris kantor. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal DIII Teknik Mesin, Listrik, atau Bangunan. 
b. Pelatihan : Teknik Mesin, Elektro Mekanik, Bangunan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistim perawatan mesin, elektro mekanik dan bangunan.    
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, P. 
g. Temperamen : P, R, J. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengawas Keamanan dan Kebersihan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan  
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Perlengkapan 
  - Subbagian Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengawasi dan melaporkan pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor yang dilakukan oleh petugas 
Satuan Pengamanan (Satpam) dan cleaning services. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan ketertiban dan keamanan; 
c. Gambar situasi gedung dan halaman kantor; 
d. Jumlah petugas, penempatan, serta status rekanan Satpam dan cleaning services; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Meja dan kursi; 
b. Close Circuit Television (CCTV); 
c. Alat bantu keamanan; 
d. Handy Talky/alat bantu komunikasi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian setempat;  
d. Menyusun jadwal kerja petugas Satpam; 
e. Memonitor pelaksanaan jadwal kerja dan kesiapsiagaan kegiatan Satpam dan cleaning services; 
f. Mengontrol buku laporan pelaksanaan tugas Satpam dan cleaning services, serta mencatat dan 

memberi arahan atas kejadian yang belum mendapat penyelesaian;  
g. Menyiapkan rencana kebutuhan alat keamanan dan kebersihan kantor; 
h. Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan, permasalahan keamanan dan kebersihan yang dihadapi 

kepada atasan; 
i. Memeriksa kebersihan ruangan dan halaman kantor, serta taman-taman secara rutin di lingkungan 

kantor; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di luar dan di dalam ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Ketertiban dan keamanan kantor; 
b. Kebersihan ruangan dan halaman kantor, serta taman-taman; 
c. Keamanan dan kebersihan barang inventaris di kantor; 
d. Keselamatan kerja pegawai di kantor; 
e. Bahan rencana kebutuhan alat keamanan dan kebersihan kantor. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII semua jurusan. 
b. Pelatihan : Kamtibmas, Beladiri, Pertamanan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Teknik pengamanan dan kebersihan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Protokol 
 

2. Kedudukan : 
a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Protokol Pimpinan Departemen 
  - Subbagian Protokol Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Tata Usaha 
  - Subbagian Rumah Tangga 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan kegiatan keprotokolan Menteri dan pimpinan satuan organisasi Unit Utama, guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Jadwal pimpinan satuan organisasi; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Kendaraan operasional protokol; 
b. Komputer; 
c. Meja dan kursi; 
d. Handy Talky. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menyiapkan bahan potret/rencana kegiatan perjalanan pimpinan satuan organisasi; 
d. Menyiapkan rencana akomodasi pimpinan satuan organisasi serta rencana keprotokolan; 
e. Mengkoordinasikan acara dan kegiatan pimpinan satuan organisasi dengan unit dan instansi terkait 

termasuk dengan keprotokolan Presiden, Wakil Presiden dan DPR;  
f. Membawakan acara pada kegiatan upacara dan pertemuan resmi lain yang dihadiri oleh menteri, 

Pimpinan Unit Utama, dan Pimpinan Unit berdasarkan susunan acara kegiatan yang telah ditentukan; 
g. Mengurus kedatangan dan keberangkatan pimpinan Departemen; 
h. Mengatur penjemputan dan pengantaran tamu, serta acara kegiatan tamu Menteri, Pimpinan  Unit 

Utama, dan Pimpinan Unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadwal acara yang telah 
disusun sebagai penyambutan dan pelayanan tamu pimpinan; 

i. Melaksanakaan arahan dan petunjuk kedinasan dari  atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 

 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rencana jalur, akomodasi, transportasi kegiatan pimpinan satuan organisasi; 
b. Kelancaran susunan kegiatan; 
c. Kelancaran pelaksanaan keprotokolan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal DIII Komunikasi, Publisistik, Kehumasan, atau Sekretaris. 
b. Pelatihan : Keprotokolan, Kehumasan dan Sekretaris, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Keprotokolan, Tata pelayanan tamu pimpinan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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PENJELASAN  TEKNIS 
PETA JABATAN DAN URAIAN JABATAN  FUNGSIONAL  UMUM 

DEPARTEMEN  ENERGI  DAN  SUMBER  DAYA  MINERAL 
 
 
A. KONSEP  DASAR 
 
1. Kerangka Pemikiran 
 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu, sehingga 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) perlu mengembangkan jabatan 
fungsional umum sebagai kelengkapan susunan organisasi, yang disusun dengan upaya untuk 
memenuhi tuntutan ke depan bagi PNS DESDM yang tidak menjabat struktural dan fungsional 
tertentu. 

 
DESDM sebelumnya telah memiliki buku jabatan non struktural umum dan non struktural teknis, 
terakhir diterbitkan pada tahun 1995/1996. Namun dalam perkembangannya mengalami 
permasalahan, antara lain sebagai berikut: 
a. belum disesuaikannya buku uraian jabatan non struktural, padahal terjadi perubahan 

organisasi DESDM beberapa kali; 
b. sebagian besar kualifikasi jabatan non struktural belum memenuhi tuntutan dan 

perkembangan ke depan, di mana kualifikasi persyaratan pendidikan masih mengakomodasi 
tingkat SLTA bahkan ke bawah; 

c. banyaknya pekerjaan dan tugas tertentu yang sudah tidak layak lagi dilakukan oleh PNS 
DESDM, sehingga berkembang penggunaan tenaga luar (outsourcing); dan 

d. adanya tumpang tindih jabatan non struktural dengan jabatan fungsional tertentu yang 
berkembang sejak tahun 2000. 

 
Untuk itu, DESDM perlu mengembangkan peta jabatan dan jabatan fungsional umum bagi PNS 
DESDM, yang dilakukan melalui analisis jabatan dalam rangka mendukung operasional kerja 
sesuai dengan wadah dan sistem kerja DESDM yang baru, sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja DESDM. 

 
2 Analisis Jabatan 
 

Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah 
menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta 
memberikan umpan balik bagi organisasi. 
 
Analisis Jabatan pada hakekatnya adalah analisis organisasi. Sesuai dengan hakekatnya, maka 
aspek pokok yang diteliti dalam analisis jabatan adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan 
fungsi-fungsi yang ada di setiap satuan organisasi. Penjabaran fungsi terlihat pada pelaksanaan 
tugas oleh semua pegawai yang berada di satuan organisasi kerja tersebut. Selain itu, aspek lain 
yang dianalisis antara lain adalah bahan yang dipergunakan dalam bekerja berikut peralatan 
kerjanya, keadaan tempat kerja, serta hal-hal lain yang mempengaruhi kemampuan kerja.  
 
Hasil analisis jabatan tidak terbatas untuk pengembangan peta jabatan dan jabatan fungsional 
umum, namun ke depan diarahkan untuk penyusunan: 
a. rumusan jabatan untuk setiap satuan organisasi kerja, yaitu jabatan struktural dan jabatan 

fungsional (fungsional tertentu dan fungsional umum); dan 
b. uraian jabatan struktural maupun jabatan fungsional. 
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Uraian jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, 
kode jabatan, kedudukan, ringkasan tugas, bahan kerja, sarana kerja, rincian tugas, keadaan 
tempat kerja, upaya fisik, hasil kerja, kemungkinan resiko bahaya, syarat jabatan. Uraian jabatan 
diartikan pula sebagai gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan jabatan. Sedangkan peta 
jabatan merupakan bentangan seluruh jabatan yang disusun secara vertikal maupun horizontal, 
baik untuk jabatan struktural, fungsional tertentu maupun fungsional umum, sebagai gambaran 
menyeluruh bagi jabatan yang ada dalam satuan organisasi atau dalam instansi. 

 
 
B. PENYUSUNAN  
 
1. Pelaksanaan Analisis Jabatan 
 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 
tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, DESDM diwajibkan untuk menyusun peta 
jabatan dan uraian jabatan. 

 
Untuk melaksanakan analisis jabatan, DESDM membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, yang 
sebagian besar beranggotakan para pejabat yang dipilih dari setiap satuan organisasi setingkat 
eselon II di lingkungan DESDM. Para pejabat dimaksud ditunjuk berdasarkan pengalaman yang 
memadai untuk melakukan analisis jabatan melalui kegiatan observasi, wawancara maupun 
pengolahan data dalam rangka penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan. Pengembangan 
jabatan yang disusun dalam Peraturan Menteri ini adalah terbatas untuk jabatan fungsional umum 
DESDM yang berada di bawah jabatan struktural (eselonisasi). 

 
Penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum DESDM berlangsung sejak 
September tahun 2005. Para pejabat dimaksud dibekali arahan dan bimbingan langsung oleh 
Sekretariat Jenderal c.q. Biro Kepegawaian dan Organisasi DESDM maupun narasumber dari 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Para pejabat dimaksud melakukan analisis tugas 
dan fungsi utama yang ada dalam satuan organisasinya, yang dilanjutkan dengan pengumpulan 
data jabatan untuk pengisian data dalam struktur informasi jabatan fungsional umum atau format 
penyusunan uraian jabatan. 

 
Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum DESDM merupakan hasil proses pembahasan 
berulang kali dengan para pejabat dimaksud untuk memperoleh kesesuaian kriteria pembentukan 
nomenklatur jabatan, sinkronisasi kedudukan jabatan dengan tugas dan fungsi strukturalnya, 
kejelasan rincian tugas, efisiensi jabatan, tuntutan kualifikasi pendidikan ke depan, standardisasi 
penulisan dan lain-lain. Selanjutnya hasil akhir peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum 
DESDM dikonfirmasikan kembali ke Unit Utama di lingkungan DESDM. 

 
2. Penyusunan Struktur Informasi Jabatan Fungsional Umum 
 

Penyusunan struktur informasi jabatan fungsional umum DESDM mengacu pedoman 
pelaksanaan analisis jabatan, dengan modifikasi dan pengembangan struktur informasi jabatan 
fungsional umum tersendiri sesuai kebutuhan penyusunan jabatan fungsional umum dan 
operasional kerja DESDM. 
 
Struktur informasi jabatan fungsional umum DESDM disusun dengan penjelasan sebagai berikut: 
 
2.1. Nama Jabatan 
 
 Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang 

berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.  
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 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara. Peta jabatan adalah susunan jabatan 
yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, 
dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan 
seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam satuan organisasi. 

 
 Pembentukan suatu jabatan fungsional umum dengan nama/nomenklatur tersendiri, perlu 

memperhatikan kriteria sebagai berikut: 
a. Identitas jabatan, yang bercirikan memiliki gambaran tugas yang menjadi tanggung 

jawab pemegang jabatan; 
b. Beban kerja yang memadai, yang bercirikan memiliki kompleksitas dan volume kerja 

minimal untuk 1 (satu) orang pegawai; 
c. Keberlangsungan jabatan, yang bercirikan menyerap waktu kerja penuh dan memiliki 

tingkat kontinuitas yang tinggi; 
d. Homogenitas dan/atau spesialisasi pekerjaan, yang bercirikan memiliki komponen 

pekerjaan tertentu yang serumpun, namun bukan menggambarkan posisi pekerjaan; 
e. Non kewenangan, yang bercirikan tidak memiliki hak untuk memutuskan hasil akhir 

suatu pekerjaan; 
f. Tidak tumpang tindih, yang bercirikan tidak memiliki kelompok pekerjaan yang sama 

dengan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu, termasuk dengan jabatan 
fungsional umum lainnya; 

g. Akademik jabatan, yang bercirikan memiliki pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang 
dapat diselesaikan oleh pemegang jabatan berkualifikasi pendidikan perguruan tinggi. 

 
Pembentukan nama jabatan fungsional umum yang berkualifikasi pendidikan SLTA ke 
bawah tidak dimasukkan dalam peta jabatan, karena tidak menjadi bagian kebijakan 
penyusunan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) DESDM ke depan, kecuali diatur 
khusus tersendiri secara nasional. Pembentukan jabatan fungsional umum DESDM yang 
berkualifikasi pendidikan SLTA ke bawah disusun tersendiri dalam Lampiran IX Peraturan 
Menteri ini. 

 
2.2. Kedudukan 

 
Kedudukan atau kedudukan jabatan adalah keberadaan posisi jabatan dalam satuan 
organisasi. Satu jabatan fungsional umum dapat berkedudukan di berbagai satuan 
organisasi yang memiliki kesesuaian tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan 
kegiatan satuan organisasi yang bersangkutan. 
 
Namun, pejabat yang diangkat dalam jabatan dimaksud bukan berarti memiliki kedudukan di 
berbagai satuan organisasi. Pejabat yang diangkat dalam jabatan fungsional umum 
berkedudukan hanya pada satu satuan organisasi. Dengan demikian, pengertian kedudukan 
jabatan tidak sama dengan kedudukan pejabat yang diangkat dalam jabatan. 

 
2.3. Ringkasan Tugas 

 
 Ringkasan tugas adalah uraian singkat yang memberikan gambaran umum tentang ruang 

lingkup tugas jabatan fungsional umum. 
 

2.4. Bahan Kerja 
 

 Bahan kerja adalah masukan (input) yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi 
hasil kerja (output). 
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 Dalam setiap uraian jabatan fungsional umum, beberapa butir penting bahan kerja selalu 

distandarkan, yaitu peraturan perundang-undangan dan arahan/petunjuk atasan langsung, 
selain bahan kerja lain yang diperlukan. 

 
2.5. Sarana Kerja 

 
 Sarana kerja adalah perangkat kerja yang digunakan oleh pejabat yang bersangkutan untuk 

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. 
 

 Pada umumnya, sarana kerja berupa komputer, meja dan kursi, kecuali sarana kerja yang 
bersifat spesifik. 

 
2.6. Rincian Tugas 

 
 Rincian tugas atau dapat disebut job descriptions adalah paparan atau bentangan semua 

tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilaksanakan pemegang jabatan dalam 
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan sarana kerja dan dalam 
kondisi pelaksanaan tertentu.  

 
 Setiap rincian tugas suatu jabatan fungsional umum selalu diawali dengan: 

a. menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang 

ditangani; 
c. dan rincian tugas lainnya yang bersifat pokok sesuai hasil analisis jabatan; 
dan selalu diakhiri dengan tugas melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan 
sesuai garis kewenangan untuk kelancaran tugas. 

 
2.7. Keadaan Tempat Kerja 

 
 Keadaan Tempat Kerja adalah keadaan tempat kerja di mana pemegang jabatan melakukan 

tugasnya. 
 

 Pada umumnya, informasi mengenai keadaan tempat kerja yaitu berada di suatu ruangan 
kantor kerja. 

 
2.8. Hasil Kerja 

 
 Hasil kerja adalah keluaran langsung (output) yang harus dihasilkan oleh pemegang jabatan 

berdasarkan uraian tugas jabatan fungsional umum. 
 

 Hasil kerja yang tertulis dalam uraian jabatan fungsional umum merupakan standar keluaran 
langsung yang dibebankan kepada pemegang jabatan, sehingga pemegang jabatan 
diharapkan mampu menciptakan output di atas standar keluaran langsung dimaksud sesuai 
petunjuk atasan berdasarkan garis kewenangannya. 

 
2.9. Upaya Fisik 
 
 Upaya Fisik adalah gerakan fisik pemegang jabatan untuk melaksanakan tugas. Upaya Fisik 

pada umumnya dinyatakan duduk dan berjalan. 
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2.10. Kemungkinan Resiko Bahaya 
 
 Kemungkinan Resiko Bahaya adalah potensi resiko kecelakaan fisik akibat pelaksanaan 

tugas. Kemungkinan Resiko Bahaya pada umumnya diisi tidak ada, kecuali untuk 
jabatan/pekerjaan tertentu. 

 
2.11. Syarat Jabatan 
 
 Syarat Jabatan merupakan rumusan tentang kualifikasi dan kemampuan kerja yang dituntut 

untuk dapat melaksanakan tugas jabatan. Kemampuan kerja dapat dipenuhi setelah 
CPNS/PNS memangku jabatan tersebut melalui pelatihan dan peningkatan pengetahuan 
kerja yang disyaratkan. 

 
a. Pendidikan 
 Pendidikan adalah syarat kualifikasi tingkat pendidikan tertentu yang diperlukan bagi 

CPNS, sedangkan bagi PNS sebagai calon pemegang jabatan fungsional umum cukup 
pengalaman kerja di bidangnya atau yang serumpun. 

b. Pelatihan 
 Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang perlu ditempuh 

pemegang jabatan fungsional umum untuk meningkatkan kemampuan kerja sesuai 
dengan tuntutan pelaksanaan tugas. 

c. Pengetahuan Kerja 
 Pengetahuan kerja adalah ilmu dan/atau informasi yang perlu dimiliki oleh pemegang 

jabatan fungsional umum untuk mendukung pelaksanaan tugas.  
d. Pengalaman Kerja 
 Pengalaman kerja adalah masa kerja PNS yang diperlukan untuk menduduki suatu 

jabatan fungsional umum. 
e. Kondisi Fisik 
 Kondisi Fisik adalah keadaan fisik calon pemegang jabatan. Pada umumnya syarat 

kondisi fisik adalah tidak membedakan laki-laki atau perempuan. 
f. Bakat 
 Bakat adalah indikasi potensi diri yang diperlukan untuk memangku suatu jabatan. 

 

Indikator Bakat: 
G Intelegensia, yaitu kemampuan belajar secara umum 

V Bakat Verbal, kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya 
secara efektif 

N Bakat Numerik, kemampuan untuk melakukan operasi arithmatik secara tepat dan 
akurat 

S Bakat pandang ruang, kemampuan berfikir secara visual mengenai bentuk-bentuk 
geometris, untuk memahami gambar-gambar dari benda-benda tiga dimensi 

P Bakat penerapan bentuk, kemampuan menyerap perincian-perincian yang berkaitan 
dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik 

Q Bakat ketelitian, kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan 
verbal atau dalam tabel 

K Bakat kondisi motor, kemampuan untuk mengkoordinir mata, tangan dan jari secara 
cepat dan cermat dalam membuat gerakan yang cepat 
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F Bakat kecakatan jari, kemampuan menggerakkan tangan dengan mudah dan penuh 
ketrampilan 

E Bakat kondisi mata, tangan, kaki, kemampuan menggerakkan tangan dan kaki 
secara koordinatif satu sama lain sesuai rangasangan penglihatan 

C Bakat membedakan warna, kemampuan memadukan atau membedakan berbagai 
warna yang asli yang gemerlapan. 

 
 

g. Temperamen 
 Temperamen adalah indikasi karakter dan kemampuan diri yang diperlukan untuk 

memangku suatu jabatan. 
 

Indikator Temperamen: 

D Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan 
memimpin, mengendalikan atau merencanakan 

F Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran 
perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandang pribadi 

I Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang 
lain dalam pendapat, sikap atau mertimbangan mengenai gagsan 

J 
Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan pembuatan kesimpulan, penilaian 
atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria rangsangan indra atau atas dasar 
pertimbangan pribadi. 

M 
Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, 
pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan criteria yang 
diukur atau yang dapat diuji. 

P Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari 
hanya penerimaan dan perbuatan instruksi 

R 
Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau 
secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan perangkat 
prosedur urutan atau kecepatan tertentu 

S 
Kemampuan menyesuaiakn diri untuk bekerja dengan ketegangan jiwa jika 
berhadapan dengan keadaan darurat kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja 
dengan kecepatan kerja dan perhatian teryus menerus merupakan keseluruhan atau 
sebagian aspek pekerjaan 

T 
Kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas, sering berganti 
dari tugas yang satu ke tugas yang lain yang berbagai sifatnya tanpa kehilangan 
efisiensi atau ketenangan diri 

 
h. Minat 
 Minat adalah kombinasi indikasi keinginan pegawai yang sesuai untuk menangani 

pekerjaan tertentu dalam suatu jabatan.  
 

Indikator Minat: 

1a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan benda atau 
obyek tertentu.  

1b 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan komunikasi 
data. 

2a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan orang, 
dalam niaga. 

2b Pilihan melakukan kegiatan yang 
bersifat ilmiah dan teknik. 

3a Pilihan melakukan kegiatan rutin, 
konkrit dan teratur. 3b Pilihan melakukan kegiatan yang 

bersifat abstrak dan kreatif. 

4a Pilihan melakukan kegiatan yang 
dianggap baik bagi orang lain. 4b 

Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan proses, mesin 
dan mekanik. 

5a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
menghasilkan prestise atau 
penghargaan dari pihak lain. 

5b 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
menghasilkan kepuasan nyata dan 
produksi. 
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C. PENERAPAN 
 
Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum menghasilkan informasi jabatan yang diterapkan 
untuk kepentingan manajemen sumber daya manusia.  
 
1. Penyusunan Formasi Pegawai 
 

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi 
Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 

 
Peta jabatan merupakan acuan untuk pelaksanaan analisis kebutuhan dan penyediaan formasi 
CPNS pada satuan organisasi DESDM yang bersangkutan, kecuali jabatan fungsional umum 
tertentu. Uraian jabatan fungsional umum memberikan informasi nama jabatan, ringkasan tugas, 
syarat jabatan, dan lain-lain yang disyaratkan dalam penyusunan formasi CPNS DESDM. 

 
Beberapa jabatan fungsional umum tertentu tidak bisa menjadi dasar kebutuhan formasi jabatan 
sebagaimana uraian jabatan yang bersangkutan walaupun tercantum dalam peta jabatan, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Penyelidik Geologi pada Badan Geologi; 
b. Penyelidik Geofisika pada Badan Geologi; dan 
c. Pengkaji Teknologi ESDM pada Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber 

Daya Mineral. 
Jabatan di atas dibentuk dengan perlakuan khusus karena terkait dengan jabatan fungsional 
tertentu, mengingat kepentingan penempatan pegawai dalam rangka pembinaan kepegawaian. 
 
Formasi CPNS DESDM untuk calon jabatan fungsional tertentu dapat disusun, sepanjang layak 
berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan formasi CPNS, dengan syarat pendidikan formal 
minimal Sarjana S1 dan diutamakan Sarjana S2. 

 
2. Pengadaan Pegawai 
 

Pengadaan pegawai meliputi perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, 
pengangkatan CPNS s.d. menjadi PNS dalam jabatan fungsional umum. 

 
Uraian jabatan fungsional umum menyediakan informasi nama jabatan, ringkasan tugas, syarat 
jabatan, bakat, temperamen dan minat yang sangat diperlukan untuk kepentingan proses 
pengadaan pegawai. 

 
3. Pengangkatan Jabatan dan Kenaikan Pangkat 
 

Pengangkatan dalam jabatan adalah penempatan/pemindahan PNS berdasarkan nama jabatan 
yang tercantum dalam peta jabatan dan/atau uraian jabatan. Jabatan dimaksud meliputi jabatan 
struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu. 

 
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS 
tehadap negara. Kenaikan pangkat menggunakan peta jabatan dan uraian jabatan dalam rangka 
penyesuaian golongan dan penyesuaian ijazah. 
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Khusus PNS DESDM berkualifikasi SLTA ke bawah yang tidak menduduki jabatan struktural 
maupun fungsional tertentu, pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat menggunakan 
uraian jabatan fungsional umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri 
ini. 

 
Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum DESDM pada jabatan Penyelidik Geologi, 
Penyelidik Geofisika dan Pengkaji Teknologi ESDM, dilaksanakan bagi PNS DESDM yang tidak 
lagi mengikuti jenjang karir dalam jabatan fungsional tertentu maupun jabatan struktural, namun 
aktivitas penyelidikan dan penelitian pegawai yang bersangkutan masih dibutuhkan.  
 
Pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu bagi PNS DESDM yang telah ada, mengikuti 
pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang 
berpendidikan SLTA (keterampilan) maupun Sarjana (keahlian). 
 

4. Petunjuk Kerja 
 

Uraian jabatan fungsional umum merupakan informasi jabatan yang memberikan petunjuk kerja, 
antara lain berupa rincian tugas dan hasil kerja yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh 
pemegang jabatan, sehingga dapat menjadi acuan untuk penilaian kinerja. 

 
5. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan  
 

Uraian jabatan fungsional umum mencakup informasi tentang pelatihan dan pengetahuan kerja 
yang dibutuhkan bagi pemegang jabatan dalam menjalankan tugasnya, sehingga berguna 
sebagai salah satu dasar penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan dalam jabatan bagi 
aparatur DESDM. 

 
6. Perencanaan Karier 
 

Karier PNS DESDM ditentukan melalui sistem pengembangan pegawai yang dirancang antara 
lain berdasarkan jalur, jenjang, pangkat dan jabatan. Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional 
umum memberikan arahan bagi rumusan perencanaan karier PNS DESDM. 

 
7. Evaluasi Jabatan 
 

Uraian jabatan fungsional umum merupakan informasi yang dapat menjadi dasar pelaksanaan 
evaluasi jabatan DESDM, mengingat dalam tahap pelaksanaan evaluasi jabatan dengan metode 
profil meliputi kegiatan inventarisasi jabatan, penentuan jabatan tolok, uraian tugas, karakteristik, 
penilaian/profiling, bobot pekerjaan, klasifikasi dan pemutakhiran, yang sangat penting bagi 
penentuan pola penggajian/remunerasi. Selain itu, informasi jabatan dapat menjadi database 
pada sistem informasi kepegawaian dalam rangka mendukung kegiatan evaluasi jabatan.  
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1. Nama Jabatan  : Administrator Jaringan dan Database 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II  : - Sekretariat Ditjen/Badan 
  - Pusat Sumber Daya Geologi 
  - Pusat Lingkungan Geologi 
  - Pusat Survei Geologi 
  - Pusat pada Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 
  - Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara 
  - Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 
  - Pusdiklat Geologi 
b. Eselon III  : - Bagian Rencana dan Laporan 
  - Bidang Informasi 
  - Bidang Afiliasi 
  - Bidang Sarana Teknis 
  - Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 
c. Eselon IV  : - Subbagian Pengelolaan Informasi 
  - Subbidang Penyediaan Informasi Publik 
  - Subbidang Informasi dan Publikasi 
  - Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 
  - Subbidang Program dan Kerja Sama 
  - Subbidang Perencanaan 

 
3. Ringkasan Tugas  :  
 Melakukan pengelolaan jaringan/infrastruktur informasi (LAN/WAN) untuk operasi komunikasi antar 

komputer dan pengelolaan basis data/database pada satuan organisasi Departemen. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Desain dan infratruktur jaringan; 
c. Data komputer yang sudah terhubung ke jaringan; 
d. Informasi perkembangan teknologi jaringan; 
e. Tata letak perangkat jaringan dan ruang/gedung instalasi; 
f. Desain awal struktur database; 
g. Data yang akan dimutakhirkan (updating); 
h. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Komputer Server; 
c. Sistem manajemen database; 
d. Perangkat perbaikan jaringan; 
e. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menginventarisir jaringan LAN/WAN dan administrasi pemakaian nomor komputer (Internet protocol); 
d. Menelusuri kerusakan jaringan dan melakukan perbaikan jaringan, serta mengatur lalulintas jaringan 

informasi; 
e. Menyusun bahan rencana pengembangan jaringan;  
f. Merancang struktur basis data/database dan mengendalikan pemutakhiran (updating) data, serta 

mengambil data sesuai keperluan (query); 
g. Melakukan pemantauan, pengendalian akses user ke jaringan LAN/WAN dan database; 
h. Memonitor dan mengoptimalisasi performa dan keamanan (security) database, serta merencanakan 

backup dan recovery database; 
i. Membuat buku petunjuk penggunaan (user manual book) jaringan dan database; 
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j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Rancangan rencana pengembangan jaringan/infrastruktur informasi; 
b. Kelancaran operasi Local Area Network/Wide Area Network); 
c. Nomor identitas komputer (Internet protocol); 
d. Analisis pengembangan struktur database; 
e. Kelancaran operasi permintaan data (Query) dan pemutakhiran data (updating); 
f. Buku petunjuk penggunaan (user manual book) jaringan dan database. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada.  
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal S1 Teknik Informatika, Ilmu Komputer, atau Teknik Komputer. 
b. Pelatihan : Teknologi Jaringan dan teknologi sistem operasi berbasis jaringan, 

Database Oracle/MS SQL Server/My Sql, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Perangkat keras dan lunak (hardware-software) komputer. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, N, S, Q. 
g. Temperamen : F, I, T. 
h. Minat : 1b, 2b, 3b, 4b. 
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1. Nama Jabatan : Penyusun Program Kerja 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : Bagian Rencana dan Laporan 
c. Eselon IV : - Subbagian Penyiapan Rencana Kerja 
   - Subbagian Penyiapan Rencana 
   - Subbagian Penyusunan Rencana dan Program 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan perumusan rencana kerja dan anggaran untuk penyusunan kebijakan dan program Unit 
Utama. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Departemen; 
c. Data penyerapan APBN tahun berjalan; 
d. Data usulan kegiatan dan anggaran satuan kerja Departemen; 
e. Data RPJP/M/T dan Renstra Departemen; 
f. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
g. Usulan rencana kerja pada satuan kerja Departemen; 
h. RAPBN tahun berikutnya; 
i. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan rumusan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (RK-KL), serta rumusan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang/Menengah/Tahunan Unit Utama; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Unit Utama; 
e. Menelaah tugas dan fungsi satuan organisasi Departemen untuk evaluasi rencana kegiatan pada 

satuan kerja Unit Utama; 
f. Menyiapkan rumusan masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dampak 

(impact) atas seluruh usulan rencana kegiatan pada satuan kerja Unit Utama; 
g. Meneliti kelengkapan dokumen setiap usulan rencana kegiatan pada satuan kerja Unit Utama; 
h. Menelaah kesesuaian usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dengan 

RPJP/M/T dan Renstra Unit Utama; 
i. Menyiapkan bahan rumusan anggaran satuan 2, satuan 3, serta rumusan RKA-KL dan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang berbasis tugas, fungsi dan kinerja satuan organisasi Unit Utama; 
j. Mengikuti pembahasan perencanaan anggaran pada satuan kerja Unit Utama dan pembahasan DIPA 

untuk pengujian alokasi anggaran setiap kegiatan; 
k. Memantau dan menganalisis pelaksanaan kegiatan RK-KL, RKA-KL dan Renstra Unit Utama; 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan Renstra, RK-KL dan RKA-KL untuk Unit Utama; 
b. Bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) untuk Unit Utama; 
c. Bahan rumusan DIPA satuan kerja pada Unit Utama; 



 

 

12 

d. Hasil analisis pelaksanaan RK-KL, RKA-KL dan Renstra Unit Utama. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Ekonomi Studi Pembangunan, atau Teknik 
bidang ESDM. 

b. Pelatihan : Perencanaan Pembangunan Nasional/Manajemen Proyek, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Moneter, Fiskal dan Tahap kegiatan usaha ESDM. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Laporan dan Kinerja  
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan  
b. Eselon III  : Bagian Rencana dan Laporan 
c. Eselon IV : - Subbagian Laporan  

- Subbagian Penyiapan Laporan 
- Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan akuntabilitas kinerja Unit Utama. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Renstra Departemen, Unit Utama dan Unit; 
c. Pedoman tentang Penyusunan LAKIP; 
d. Bahan masukan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan atau LAKIP dari Unit; 
e. Data kegiatan DIPA pada satuan kerja dan unit Departemen; 
f. Data pelaksanaan kegiatan Unit Utama dan Unit; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan sidang dan rapat kerja atau laporan pimpinan/laporan kerja rutin/laporan berkala 

Unit Utama; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan LAKIP dan RKT Unit Utama/Unit sesuai tugas, fungsi dan rencana 

strategis; 
e. Menelaah ketepatan pengisian input, output, outcome, benefit, impact dalam formulir LAKIP, RKT, 

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS); 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan sidang dan rapat kerja atau laporan pimpinan/laporan kerja rutin/laporan berkala Unit Utama; 
b. Bahan rumusan LAKIP dan RKT Unit Utama. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Ekonomi Studi Pembangunan, Teknik 
bidang ESDM, atau Administrasi Niaga. 

b. Pelatihan : Bimbingan teknis LAKIP, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen perencanaan anggaran, Good Public Governance. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Kepegawaian  
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
  - Pusat pada Badan 
  - PTK Akamigas (Tidak ada penyetaraan eselonisasi di PTK Akamigas) 
b. Eselon III  : - Bagian Data dan Informasi Pegawai 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Hukum dan Kepegawaian 
  - Bagian Kepegawaian 
  - Bagian Tata Usaha  
c. Eselon IV  : - Subbagian Tata Naskah dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Kepegawaian  
  - Subbagian Administrasi Kepegawaian 
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian 
  - Subbagian Mutasi Kepegawaian 

  - Subbagian Kepegawaian dan Umum  
  - Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 
 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melaksanakan dukungan administrasi urusan pembinaan kepegawaian pada satuan organisasi 
Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menganalisis data dan informasi pegawai, serta memeriksa keabsahan dokumen pegawai; 
d. Menyusun bahan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai, atau bahan penyusunan rencana 

kerja kepegawaian yang meliputi rencana kenaikan pangkat, pensiun, kenaikan gaji berkala, ujian 
dinas dan penyesuaian ijazah/pendidikan pegawai; 

e. Menyiapkan bahan urusan penempatan pegawai, pengangkatan, kepangkatan, diperbantukan, 
dipekerjakan, penarikan kembali, tugas/izin belajar (dalam dan luar negeri), pemberhentian, disiplin, 
penilaian kinerja pegawai, penilaian angka kredit, kesejahteraan/penghargaan dan penyelenggaraan 
Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan); 

f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Rencana pengembangan pegawai; 
b. Rencana kerja kepegawaian; 
c. Bahan mutasi pegawai; 
d. Kelengkapan data Sistem Informasi Kepegawaian. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Ilmu Hukum, atau Sospol. 
b. Pelatihan : Bimbingan teknis kepegawaian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Pengembangan Pegawai  
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai  
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Hukum dan Kepegawaian 

      - Bagian Kepegawaian 
c. Eselon IV  : - Subbagian Pengembangan Karir  
  - Subbagian Kepegawaian 

    - Subbagian Pengembangan Pegawai 
 

3. Ringkasan Tugas  :  
Melaksanakan analisis kepegawaian untuk pengembangan pegawai pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Hasil analisis jabatan; 
e. Hasil analisis identifikasi kebutuhan diklat; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan telaahan kondisi dan peta kekuatan kepegawaian; 
d. Meneliti informasi jabatan untuk kepentingan pengembangan pegawai; 
e. Menganalisis kesesuaian kondisi kompetensi personil terhadap standar kompetensi jabatan untuk 

pengembangan pegawai; 
f. Melakukan analisis kebutuhan pengembangan pegawai unit kerja Departemen; 
g. Menyusun prioritas kebutuhan pengembangan pegawai; 
h. Menyiapkan bahan rumusan perencanaan dan pola karier pegawai; 
i. Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen sumber daya manusia; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Data kondisi dan peta kekuatan kepegawaian;  
b. Hasil analisis kebutuhan dan prioritas pengembangan pegawai; 
c. Bahan rumusan perencanaan dan pola karir pegawai. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Hukum, atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Diklat teknis analisis jabatan dan kepegawaian, diklat teknis analisis 

kebutuhan diklat (TNA), bimbingan teknis kepegawaian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Kebutuhan Pejabat Fungsional 
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Mutasi Pegawai  
  - Bagian Kepegawaian 
c. Eselon IV  : - Subbagian Mutasi Jabatan 
  - Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional 
  - Subbagian Pengembangan Pegawai 

  
3. Ringkasan Tugas  :  

Melakukan telaahan hasil analisis kebutuhan pejabat fungsional satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Hasil analisis jabatan; 
e. Hasil analisis beban kerja; 
f. Hasil kompetensi jabatan; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan telaahan kondisi, beban kerja dan informasi jabatan dan peta kekuatan pegawai sebagai 

bahan pengangkatan jabatan fungsional; 
d. Melakukan analisis kesesuaian kompetensi personil terhadap kebutuhan pejabat fungsional;  
e. Melakukan telaahan hasil analisis kebutuhan pejabat fungsional unit kerja Departemen; 
f. Menyusun prioritas kebutuhan pejabat fungsional pada setiap unit kerja Departemen; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : Prioritas kebutuhan pejabat fungsional unit kerja Departemen. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Hukum, atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Bimtek kepegawaian, bimtek analisis jabatan, bimtek analisis beban 

kerja, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Laporan Pelaksanaan Anggaran 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Keuangan 
  - Sekretariat Ditjen/Badan  
b. Eselon III  : - Bagian Perbendaharaan 
  - Bagian Keuangan 
c. Eselon IV : - Subbagian Perbendaharaan Kantor Pusat dan Energi 
  - Subbagian Perbendaharaan Geologi dan Badan 
  - Subbagian Perbendaharaan 
   

3. Ringkasan Tugas : 
Menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan/penyerapan realisasi, serta penyiapan laporan 
pertanggungjawaban keuangan APBN pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data pelaksanaan/realisasi APBN pada satuan organisasi Departemen; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan koordinasi dan kompilasi pelaporan pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja; 
d. Menganalisa laporan pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan mata anggaran 

pengeluaran/fungsi/sub fungsi/kegiatan; 
e. Melakukan perekaman data dan pemutakhiran data pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja; 
f. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja secara periodik; 
g. Melaksanakan pencocokan data penyerapan anggaran belanja dan realisasi penerimaan negara pada 

satuan organisasi Departemen; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Laporan pelaksanaan anggaran pada satuan organisasi Departemen. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi. 
b. Pelatihan : Bimbingan Teknis Keuangan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistem pertanggungjawaban keuangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1b, 3a. 



 

 

20 

1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Barang Milik Negara 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II   : - Biro Keuangan 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
    - Pusat pada Badan 
b. Eselon III   : - Bagian Kekayaan Negara 
   - Bagian Keuangan 
   - Bagian Umum dan Keuangan 
    - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV   : - Subbagian Penyiapan Kekayaan Minyak dan Gas Bumi  
   - Subbagian Penyiapan Kekayaan Geologi dan Sumber Daya Mineral 
   - Subbagian Penyiapan Kekayaan Penunjang dan Ketenagalistrikan 
   - Subbagian Kekayaan Negara 
   - Subbagian Rumah Tangga 
    - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Catatan, data dan dokumen kekayaan negara; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan inventarisasi BMN untuk pendataan kekayaan negara; 
d. Menyiapkan Laporan Mutasi Barang Semesteran/Tahunan dan Laporan Tahunan terhadap BMN; 
e. Memantau dan melaporkan dokumentasi BMN; 
f. Melakukan pencatatan BMN untuk administrasi Buku Induk Barang Inventaris (BIBI); 
g. Menyiapkan bahan laporan inventarisasi BMN secara berkala; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Bahan Laporan Mutasi Barang Semesteran/Tahunan dan Laporan Tahunan terhadap BMN; 
b. Bahan BIBI; 
c. Laporan Inventarisasi BMN. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Perbendaharaan, penerapan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi, dan lain-

lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen aset. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : Q, N. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat :  1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengolah Sistem Akuntansi  
 
2. Kedudukan 

a. Eselon II  : - Biro Keuangan 
  - Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Akuntansi 
  - Bagian Keuangan 
c. Eselon IV : - Subbagian Penyiapan Realisasi Anggaran 
  - Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 
  - Subbagian Akuntansi  

  
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pengumpulan, penelaahan dan perekaman data untuk implementasi sistem akuntansi instansi 
pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) satuan kerja Departemen; 
c. Data SPM dan SP2D satuan kerja Departemen; 
d. Data bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan Departemen; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan dokumen sumber penerimaan, pengeluaran dan bahan pembuatan neraca; 
d. Mengolah data anggaran dan realisasi anggaran penerimaan maupun pengeluaran anggaran; 
e. Melakukan pemasukan data laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran ke dalam 

aplikasi komputer; 
f. Menyiapkan laporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Akuntansi Barang Milik 

Negara (SABMN) dan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai bidang kegiatan; 
g. Mencetak dan meneliti keakuratan konsep laporan SAI, SAAT dan SAP sesuai bidang kegiatan; 
h. Menyimpan dokumen SSBP/SPM/SP2D, rekapitulasi pendapatan dan belanja, dan data neraca; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Laporan Akuntansi Instansi dan Departemen; 
b. Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 

11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi. 
b. Pelatihan : Sistem Akuntansi Pemerintah, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Standardisasi akuntansi dan perbendaharaan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
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g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1a,3a.  
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1. Nama Jabatan  : Sekretaris Menteri/Eselon I 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Tata Usaha 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 

  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 

c. Eselon IV : - Subbagian Tata Usaha Menteri 
  - Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Tata Usaha 
  - Subbagian Tata Usaha dan Keuangan 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan dukungan administrasi Menteri/Eselon I yang meliputi kesekretariatan, ketatausahaan, 
layanan komunikasi, serta menyiapkan acara dan jadwal pimpinan guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas Menteri/Eselon I. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan Tata Persuratan Dinas; 
c. Kamus bahasa; 
d. Daftar alamat/telepon/faksimili/e-mail pejabat dan instansi pemerintah/BUMN; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat bahan lain yang ditujukan kepada 

Menteri/Eselon I; 
d. Menyusun acara kegiatan Menteri/Eselon I sesuai dengan rencana kegiatan dan petunjuknya dalam 

buku agenda dan papan kegiatan sebagai informasi dan jadwal kegiatan; 
e. Membuat notulen atau risalah rapat tertentu pada acara Menteri/Eselon I; 
f. Meneliti konsep surat Menteri/Eselon I dari segi tata persuratan dinas; 
g. Menyiapkan agenda acara atau jadwal Menteri/Eselon I, serta mengingatkan Menteri/Eselon I tentang 

jadwal kegiatan;  
h. Menghubungi dan mengkonfirmasikan kepada Unit Utama dan instansi terkait tentang acara dan 

keprotokolan Menteri/Eselon I; 
i. Menerima tamu dan penjadwalan pertemuan dengan Menteri/Eselon I; 
j. Melaksanakan dokumentasi sesuai kebutuhan Menteri/Eselon I; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Jadwal acara Menteri/Eselon I; 
b. Dokumen persuratan Menteri/Eselon I; 
c. Catatan/notulen rapat tertentu; 



 

 

25 

d. Informasi kenegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII Sekretaris atau bidang ilmu sosial lainnya. 
b. Pelatihan : Sekretaris, komputer, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Administrasi kantor, Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan, Microsoft 

Office. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : P, Q, F. 
g. Temperamen : P, R, M. 
h. Minat : 1a, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Protokol 
 

2. Kedudukan : 
a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Protokol Pimpinan Departemen 
  - Subbagian Protokol Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Tata Usaha 
  - Subbagian Rumah Tangga 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan kegiatan keprotokolan Menteri dan pimpinan satuan organisasi Unit Utama, guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Jadwal pimpinan satuan organisasi; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Kendaraan operasional protokol; 
b. Komputer; 
c. Meja dan kursi; 
d. Handy Talky. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menyiapkan bahan potret/rencana kegiatan perjalanan pimpinan satuan organisasi; 
d. Menyiapkan rencana akomodasi pimpinan satuan organisasi serta rencana keprotokolan; 
e. Mengkoordinasikan acara dan kegiatan pimpinan satuan organisasi dengan unit dan instansi terkait 

termasuk dengan keprotokolan Presiden, Wakil Presiden dan DPR;  
f. Membawakan acara pada kegiatan upacara dan pertemuan resmi lain yang dihadiri oleh menteri, 

Pimpinan Unit Utama, dan Pimpinan Unit berdasarkan susunan acara kegiatan yang telah ditentukan; 
g. Mengurus kedatangan dan keberangkatan pimpinan Departemen; 
h. Mengatur penjemputan dan pengantaran tamu, serta acara kegiatan tamu Menteri, Pimpinan  Unit 

Utama, dan Pimpinan Unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadwal acara yang telah 
disusun sebagai penyambutan dan pelayanan tamu pimpinan; 

i. Melaksanakaan arahan dan petunjuk kedinasan dari  atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 

 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rencana jalur, akomodasi, transportasi kegiatan pimpinan satuan organisasi; 
b. Kelancaran susunan kegiatan; 
c. Kelancaran pelaksanaan keprotokolan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal DIII Komunikasi, Publisistik, Kehumasan, atau Sekretaris. 
b. Pelatihan : Keprotokolan, Kehumasan dan Sekretaris, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Keprotokolan, Tata pelayanan tamu pimpinan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyiap Sarana dan Prasarana Kerja 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum  
  - Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Perlengkapan 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Urusan Dalam Departemen  
  - Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal  
  - Subbagian Rencana Kebutuhan 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Perlengkapan 

   
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan ruangan rapat, berupa sarana dan prasarana kerja serta mengatur tata ruang dan acara rapat 
agar penyelenggaraan rapat berjalan lancar. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Jadwal rapat; 
c. Daftar barang inventaris; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Handy Talky. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana serta peralatan dan pelengkapan rapat dengan 

unit lain untuk kelancaran pelaksanaan acara rapat, upacara, coffee morning, pelantikan pejabat, 
pameran, seminar, serta perayaan hari besar agama dan kegiatan Porseni; 

d. Menyiapkan formulir permintaan ruang rapat untuk melayani keperluan permintaan ruangan, sarana 
dan prasarana kerja dari unit yang membutuhkan; 

e. Memeriksa dan menyampaikan permintaan ruang rapat yang diajukan oleh unit kepada atasan untuk 
mendapatkan persetujuan dan arahan; 

f. Memantau penyiapan ruang rapat yang telah disetujui; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Operasional penggunaan sarana dan prasarana kerja untuk kegiatan kantor; 
b. Daftar usia pakai/kegunaan/utilitas sarana dan prasarana kerja kantor. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII Teknik Mesin, Listrik, atau Bangunan. 
b. Pelatihan : Teknis pemasangan alat perlengkapan rapat, dan lain-lain. 
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c. Pengetahuan Kerja : Tata perlengkapan, peralatan dan ruangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengawas Keamanan dan Kebersihan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan  
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Perlengkapan 
  - Subbagian Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengawasi dan melaporkan pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor yang dilakukan oleh petugas 
Satuan Pengamanan (Satpam) dan cleaning services. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan ketertiban dan keamanan; 
c. Gambar situasi gedung dan halaman kantor; 
d. Jumlah petugas, penempatan, serta status rekanan Satpam dan cleaning services; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Meja dan kursi; 
b. Close Circuit Television (CCTV); 
c. Alat bantu keamanan; 
d. Handy Talky/alat bantu komunikasi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian setempat;  
d. Menyusun jadwal kerja petugas Satpam; 
e. Memonitor pelaksanaan jadwal kerja dan kesiapsiagaan kegiatan Satpam dan cleaning services; 
f. Mengontrol buku laporan pelaksanaan tugas Satpam dan cleaning services, serta mencatat dan 

memberi arahan atas kejadian yang belum mendapat penyelesaian;  
g. Menyiapkan rencana kebutuhan alat keamanan dan kebersihan kantor; 
h. Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan, permasalahan keamanan dan kebersihan yang dihadapi 

kepada atasan; 
i. Memeriksa kebersihan ruangan dan halaman kantor, serta taman-taman secara rutin di lingkungan 

kantor; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di luar dan di dalam ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Ketertiban dan keamanan kantor; 
b. Kebersihan ruangan dan halaman kantor, serta taman-taman; 
c. Keamanan dan kebersihan barang inventaris di kantor; 
d. Keselamatan kerja pegawai di kantor; 
e. Bahan rencana kebutuhan alat keamanan dan kebersihan kantor. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII semua jurusan. 
b. Pelatihan : Kamtibmas, Beladiri, Pertamanan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Teknik pengamanan dan kebersihan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pelaksana Kehumasan 
  
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Hukum dan Perundang-undangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Informasi Hukum 
  - Subbagian Hukum 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan penjelasan, informasi hukum, dan publikasi atas kegiatan dan kebijakan, serta 
pengelolaan perpustakaan pada satuan organisasi Departemen. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Buku literatur akademis; 
c. Keterangan pimpinan dan bahan pidato pimpinan; 
d. Agenda dan catatan pelaksanaan acara; 
e. Berita media/rekaman/foto; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Lemari/ruang perpustakaan. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis berita dan status situasi opini publik atas kebijakan Departemen, serta telaahan 

umpan balik hasil penyebarluasan informasi; 
d. Mengikuti perkembangan kebijakan pimpinan dan memantau aktivitas pimpinan; 
e. Menyiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan peliputan dan 

pameran; 
f. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 
g. Menyiapkan bahan peliputan berupa kaset, poster, foto, audio visual dan lain-lain; 
h. Menyusun bahan siaran pers berdasarkan data dan informasi dari satuan organisasi Departemen 

maupun instansi lain dan masyarakat; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Publikasi kebijakan dan kegiatan Departemen; 
b. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 
c. Abstrak peraturan perundang-undangan. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Komunikasi. 
b. Pelatihan : Public relation, dan lain-lain.  
c. Pengetahuan Kerja : Kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya,  

  sedangkan CPNS tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik : Sehat/Normal, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 2a, 3b, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Keuangan  
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II   : - Sekretariat Itjen 
   - Pusat pada Badan 
   - PTK Akamigas (Tidak ada penyetaraan eselonisasi di PTK Akamigas) 
b. Eselon III   : - Bagian Umum dan Keuangan 
   - Bagian Tata Usaha 
   - UPT pada Pusat 
c. Eselon IV   : - Subbagian Tata Usaha dan Keuangan 
   - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Tata Usaha 
   - Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan penatausahaan pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan sistem akuntansi instansi, serta 
pelaporan keuangan. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Rencana Kerja dan Anggaran, serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); 
c. Dokumen dan bukti pertanggungjawaban keuangan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan nota keuangan Unit Utama; 
d. Melakukan telaahan atas Rencana Kerja dan Anggaran, serta DIPA; 
e. Menyiapkan bahan penyusunan target dan tarif PNBP; 
f. Melakukan telaahan, pencatatan, penyimpanan dan pengamanan atas dokumen pelaksanaan 

anggaran; 
g. Melakukan pengolahan data aplikasi Sistem Akuntansi Instansi; 
h. Menyiapkan bahan konsolidasi dan rekonsiliasi anggaran; 
i. Menyiapkan bahan penyelesaian kerugian negara, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; 
j. Menyiapkan bahan laporan realisasi dan pertanggungjawaban keuangan;  
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Bahan penyusunan target/tarif PNBP;  
b. Dokumentasi pelaksanaan anggaran; 
c. Kelengkapan data pada Sistem Akuntansi Instansi; 
d. Bahan konsolidasi dan rekonsiliasi anggaran; 
e. Bahan laporan realisasi dan pertanggungjawaban keuangan. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi atau Manajemen. 
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b. Pelatihan : Perbendaharaan, penerapan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi, dan lain-
lain. 

c. Pengetahuan Kerja : Standar Akuntansi Indonesia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : Q, N. 
g. Temperamen : M, R 
h. Minat :  1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengawas Pemeliharaan Barang Inventaris 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II   : - Biro Umum 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
   - Pusat pada Badan    
b. Eselon III   : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
   - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
   - Bagian Umum dan Kepegawaian 
   - Bagian Umum dan Keuangan  
   - Bagian Umum 
   - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV   : - Subbagian Urusan Dalam Departemen 
   - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
   - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Rumah Tangga 
   - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Kepegawaian dan Umum 
   - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Memantau dan menelaah kondisi barang inventaris, serta mengawasi pekerjaan pemeliharaan dan 
perbaikan barang inventaris. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Daftar barang inventaris; 
c. Petunjuk manual pemeliharaan barang inventaris; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Alat bantu deteksi fungsi elektro/mesin mekanik dan bangunan. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Memantau keadaan operasi instalasi listrik, AC, meja kursi, telepon, mesin genset, lift, kendaraan 

dinas, perlengkapan sound system, audio visual, komputer, bangunan, instalasi air dan barang 
inventaris operasional kerja lainnya; 

d. Menganalisis kerusakan barang inventaris berdasarkan laporan atau permintaan, serta membuat 
laporan kebutuhan perawatan barang inventaris operasional kerja; 

e. Mengawasi dan memantau pekerjaan perbaikan barang inventaris yang dilakukan petugas atau pihak 
ketiga/rekanan untuk mengetahui perkembangan pekerjaan perbaikan; 

f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Daftar kebutuhan perawatan/pemeliharaan barang inventaris; 
b. Operasional barang inventaris kantor. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal DIII Teknik Mesin, Listrik, atau Bangunan. 
b. Pelatihan : Teknik Mesin, Elektro Mekanik, Bangunan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistim perawatan mesin, elektro mekanik dan bangunan.    
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, P. 
g. Temperamen : P, R, J. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan : Penyusun Pengembangan dan Pelayanan Jasa Teknik 
 
2. Kedudukan :  

a. Eselon II  : - Pusat Sumber Daya Geologi 
  - Pusat Lingkungan Geologi 
  - Pusat Survei Geologi 
b. Eselon III  : Bidang Sarana Teknik 
c. Eselon IV : Subbidang Laboratorium 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyusun standard pengembangan laboratorium dan sarana penelitian, melakukan telaahan dan evaluasi 
sistem mutu kelembagaan Pusat. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data Rencana Kerja; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan dan pedoman sarana penelitian dan pelayanan Pusat; 
d. Menyiapkan rumusan, usulan anggaran penelitian dan pelayanan Pusat; 
e. Mengusulkan susunan keanggotaan pengelola manajemen mutu yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan penelitian kepada pejabat yang berwenang; 
f. Melaksanakan pengelolaan sistem mutu kelembagaan sarana laboratorium dan sarana penelitian; 
g. Membuat laporan hasil pelaksanaan/pekerjaan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
  
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan pedoman sarana penelitian dan pelayanan Pusat; 
b. Bahan rumusan, usulan anggaran penelitian dan pelayanan Pusat; 
c. Bahan standard kinerja pengembangan dan pelayanan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Kimia, MIPA Kimia, Teknik Geologi, Teknik 
Geofisika (litosfer), atau MIPA Fisika.  

b. Pelatihan : Standar operasional prosedur, dan lain-lain.  
c. Pengetahuan Kerja : ISO 9000, ISO 14000. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, P. 
g. Temperamen : F. 
h. Minat : 1a, 4b. 
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1. Nama Jabatan : Pengelola Sarana Teknik 
 
2. Kedudukan :  

a. Eselon II  : - Pusat pada Badan Geologi 
b. Eselon III  : - Bidang Sarana Teknik 
  - Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api 
  - Bidang Pengamatan Gempa Bumi dan Gerakan Tanah 
  - Bidang Evaluasi Potensi Bencana 

  - UPT Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian 
  - UPT Museum Geologi 

c. Eselon IV : - Subbidang Sarana Penyelidikan 
  - Subbidang Pengamatan Gunung Api 

  - Subbidang Penyelidikan Gunung Api 
  - Subbidang Pengamatan Gempa Bumi 
  - Subbidang Pengamatan Gerakan Tanah 
  - Subbidang Evaluasi Bencana Gunung Api 
  - Subbidang Evaluasi Bencana Geologi 
  - Seksi Gunung Merapi 
  - Seksi Metoda dan Teknologi Mitigasi 
  - Seksi Pelayanan Laboratorium 
  - Seksi Peragaan 

 
3. Ringkasan Tugas :    

Menyiapkan bahan dan peralatan laboratorium, memelihara dan merawat peralatan laboratorium Pusat. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data inventaris sarana teknik; 
c. Jadwal pemeliharaan sarana teknik; 
d. SOP kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Sarana teknik/laboratorium; 
d. Toolkit. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data kondisi dan inventarisasi sarana teknik /laboratorium; 
d. Memeriksa contoh batuan analisis/untuk diperiksa, mencatat nomor kode dan lokasi pengambilan 

contoh; 
e. Melakukan analisis laboratorium; 
f. Menguji kelaikan dan memelihara sarana teknik/laboratorium; 
g. Menyiapkan kebutuhan peralatan sarana teknik/laboratorium untuk kegiatan penelitian dan pelayanan 

geologi; 
h. Menyiapkan bahan pengaturan/jadwal penggunaan sarana teknik/laboratorium; 
i. Melaksanakan pengelolaan sistem mutu kelembagaan sarana laboratorium dan sarana penelitian; 
j. Melaksanakan pelayanan jasa teknik geologi; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
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9. Hasil Kerja : 
a. Data hasil analisis laboratorium; 
b. Data kelaikan dan pemeliharaan sarana teknik/laboratorium; 
c. Bahan pengaturan/jadwal penggunaan sarana teknik/laboratorium; 
d. Data kebutuhan peralatan sarana teknik/laboratorium untuk kegiatan penelitian dan pelayanan 

geologi; 
e. Data pengelolaan sistem mutu kelembagaan sarana laboratorium dan sarana penelitian; 
f. Data pelayanan jasa teknik geologi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Kimia, MIPA Kimia, Teknik Geologi, Teknik 
Geofisika, atau MIPA Fisika. 

b. Pelatihan : Standar operasional prosedur, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : ISO 9000, ISO 14000. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V,F. 
g. Temperamen : R. 
h. Minat : 1a, 3b, 4b. 
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1. Nama Jabatan : Penyelidik Geologi 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : - Pusat Sumber Daya Geologi 
  - Pusat Lingkungan Geologi 
  - Pusat Survei Geologi 
b. Eselon III : Bidang Sarana Teknik  
c. Eselon IV : - Subbidang Sarana Penyelidikan 
  - Subbidang Laboratorium 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengamati singkapan batuan di lapangan. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peta topografi, geologi, citra landsat, foto udara; 
c. Data hasil kajian terdahulu; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Global Positioning System (GPS); 
d. Kompas Geologi; 
e. Palu Geologi; 
f. Electro Distance Measurement (EDM). 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengamati jenis batuan/mineral dan struktur geologi; 
d. Mengambil contoh saridulang, geokimia tanah, sedimen sungai aktif, air tanah/permukaan, dan 

batuan; 
e. Membuat peta geologi, geokimia, hidrogeologi, geologi kuarter, dan geomorfologi; 
f. Menyelidiki mekanika tanah dan batuan, serta kimia dan fisika mineral; 
g. Melakukan pengujian mutu air tanah; 
h. Melakukan penyelidikan panas bumi dan daerah konservasi air tanah; 
i. Melaksanakan pemboran air tanah di daerah sulit air dan pemboran teknik; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Contoh saridulang, geokimia tanah, sedimen sungai aktif, air tanah/permukaan, dan batuan; 
b. Peta geologi, geokimia, hidrogeologi, geologi kuarter, dan geomorfologi; 
c. Hasil penyelidikan mekanika tanah dan batuan, serta kimia dan fisika mineral; 
d. Hasil pengujian mutu air tanah; 
e. Hasil penyelidikan potensi panas bumi dan daerah konservasi air tanah; 
f. Sumur bor air tanah di daerah sulit air dan data penampang bor teknik. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1/S2/S3 Teknik Kimia, MIPA Kimia, Teknik Geologi, Teknik 
Geofisika, atau MIPA Fisika. 
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b. Pelatihan : Bidang geologi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Penelitian dan pelayanan geologi. 
d. Pengalaman Kerja : PNS minimal 5 tahun kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G. 
g. Temperamen : P, S, T. 
h. Minat : 1a, 2b, 3b, 4b. 



 

 

43 

1. Nama Jabatan  : Penyusun Rencana dan Kinerja 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Pusat pada Badan Geologi 
b. Eselon III  : - Bidang Program dan Kerja Sama 
  - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV : - Subbidang Program 
  - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan penyusunan rencana kerja dan kinerja Pusat untuk bahan kebijakan pimpinan. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Pusat; 
c. Dokumen Rencana Strategis Departemen, Unit Utama dan Pusat; 
d. Dokumen RPJP/M/T Pusat; 
e. Data penyerapan APBN Pusat tahun berjalan; 
f. Usulan rencana kerja; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer;  
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis potensi dan prioritas pengembangan kegiatan Pusat; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang, serta 

rencana strategis Pusat; 
e. Menelaah usulan kegiatan penelitian dan pengembangan Pusat; 
f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan presentasi rencana kegiatan Pusat; 
g. Menyiapkan bahan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (RK-KL) dan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Lembaga (RKA-KL) berbasis kinerja; 
h. Menyusun rumusan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen pendukung pada 

satuan kerja Pusat; 
i. Menyiapkan bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat; 
j. Menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis potensi dan prioritas pengembangan kegiatan Pusat;  
b. Bahan penyusunan rencana kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang, serta rencana 

strategis Pusat; 
c. Bahan RK-KL, RKA-KL, dan DIPA; 
d. Bahan RKT dan LAKIP. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Geologi. 
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b. Pelatihan : Perencanaan Pembangunan Nasional, performance evaluation 
manajemen investasi, dan lain-lain. 

c. Pengetahuan Kerja : Tahap kegiatan usaha ESDM. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Kerja Sama dan Kekayaan Intelektual 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Pusat pada Badan Geologi 
b. Eselon III  : - Bidang Program dan Kerja Sama 
  - Bidang Evaluasi Potensi Bencana 
c. Eselon IV : - Subbidang Kerja Sama 
  - Subbidang Evaluasi Bencana Gunung Api 

  
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan kegiatan pengadministrasian kerja sama dan pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual 
(HAKI) Pusat. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Bahan usulan rencana kerja sama pihak ketiga; 
c. Data kerja sama terdahulu; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

  
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengidentifikasi potensi kerja sama layanan jasa teknologi; 
d. Menyiapkan rumusan rencana dan program kerja sama; 
e. Menyiapkan bahan dan menyebarluaskan dokumen penawaran kerja sama jasa teknologi; 
f. Menyiapkan rancangan nota kesepakatan, perjanjian kerja sama, atau kontrak; 
g. Melakukan fasilitasi urusan HAKI Pusat, dan urusan izin/dokumen berkaitan dengan kerja sama luar 

negeri atau dengan instansi lainnya; 
h. Mengadakan koordinasi internal untuk pelaksanaan kerja sama/jasa teknologi Pusat; 
i. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kerja sama; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Potensi kerja sama litbangtek dan jasa teknologi; 
b. Bahan negosiasi; 
c. Bahan Kontrak kerja sama/MoU; 
d. Rencana dan program kerja sama dalam negeri; 
e. Bahan sertifikat HAKI. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ilmu Komunikasi, Teknik Pertambangan, Teknik Geologi, 
atau Manajemen. 

b. Pelatihan : Bahasa asing, teknik negosiasi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen proyek, psikologi, teknik presentasi, hukum/HAKI. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 



 

 

46 

f. Bakat : G, V, N, Q. 
g. Temperamen : D, I, T, F, J. 
h. Minat : 2b, 3b, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Sistem Informasi 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : - Pusat Data dan Informasi ESDM 
  - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Pusat Sumber Daya Geologi 
  - Pusat Lingkungan Geologi 
  - Pusat Survei Geologi 
  - Pusat pada Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 
  - Pusat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM 
b. Eselon III  : - Bidang Penerapan Teknologi Informasi 
  - Bagian Data dan Informasi Pegawai  
  - Bidang Informasi 
  - Bidang Afiliasi 
  - Bidang Sarana Laboratorium dan Bengkel  
  - Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 
c. Eselon IV  : - Subbidang Perencanaan Teknologi Informasi 
  - Subbidang Penerapan Sistem Informasi 
  - Subbagian Penerapan Aplikasi Informasi Pegawai 
  - Subbidang Informasi dan Publikasi 
  - Subbidang Laboratorium 

  - Subbidang Program dan Kerja Sama 
  - Subbidang Perencanaan 
 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan analisis kebutuhan sistem untuk perancangan sistem informasi. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Sistem informasi yang telah ada; 
c. Data kebutuhan informasi; 
d. Data historis sistem informasi; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas :  
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mempelajari kebutuhan rencana pengembangan dan perancangan aplikasi sistem informasi; 
d. Merancang alur operasi aplikasi sistem informasi yang akan dibuat; 
e. Menguji kelaikan operasi atas hasil pengembangan sistem informasi; 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Analisa sistem informasi existing dan rancangan pengembangan aplikasi sistem informasi; 
b. Alur operasi sistem informasi; 
c. Uji kelaikan operasi sistem informasi. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal S1 Teknik Informatika atau Ilmu Komputer. 
b. Pelatihan : Rancang bangun situs informasi, sistem operasi berbasis jaringan, dan 

lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Perangkat keras dan lunak (hardware-software) komputer. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, N, S, Q. 
g. Temperamen : F, I, T. 
h. Minat : 1b, 2b, 3b, 4b. 
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1. Nama Jabatan : Pengelola Dokumentasi dan Publikasi  
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II : - Pusat Sumber Daya Geologi 
  - Pusat Lingkungan Geologi 
  - Pusat Survei Geologi 
b. Eselon III : Bidang Informasi 
c. Eselon IV : Subbidang Penyediaan Informasi Publik 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mendokumentasikan dan mempublikasikan bahan pustaka, hasil kegiatan unit serta pengelolaan 
perpustakaan. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Buku literatur akademis; 
c. Laporan hasil kegiatan litbangtek; 
d. Rencana pameran/kunjungan kerja; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan pendataan literatur, referensi hasil litbang yang diterima baik dari dalam maupun luar unit 

kerja; 
d. Menata dokumen berupa jurnal ilmiah, buku, brosur dan lain-lain hasil penelitian dan pengembangan 

sesuai dengan judul agar mudah ditemukan; 
e. Memberikan pelayanan informasi kepada pihak lain atas hasil kegiatan penelitian dan 

pengembangan; 
f. Melakukan penyebarluasan informasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan melaui media 

massa, pameran, cetak dan audio visual, dan elektronik; 
g. Memberikan pelayanan penerbitan atas hasil kegiatan penelitian dan pengembangan; 
h. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pameran, pendokumentasian dan kepustakaan kegiatan 

Pusat;  
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Publikasi kebijakan dan kegiatan unit kerja; 
b. Jaringan informasi litbangtek; 
c. Hasil cetakan kegiatan kelitbangan; 
d. Rekaman kegiatan unit kerja; 
e. Berita kegiatan unit kerja; 
f. Penyelenggaraan pameran. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Bidang Komunikasi, Perpustakaan, atau Publisistik. 
b. Pelatihan : Public relation, fotografi, desain grafis, dan lain-lain. 
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c. Pengetahuan Kerja : Kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Sehat/Normal, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1b, 2a, 3b. 
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1. Nama Jabatan : Penyelidik Geologi Gunung Api 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 
b. Eselon III : - Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api 
  - Bidang Evaluasi Potensi Bencana 

  - UPT Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian 
c. Eselon IV : - Subbidang Pengamatan Gunung Api 

  - Subbidang Penyelidikan Gunung Api 
  - Subbidang Evaluasi Bencana Gunung Api 
  - Seksi Gunung Merapi 
 
3. Ringkasan Tugas :  

Melaksanakan pengamatan dan penyelidikan kegunungapian, melakukan pengujian dan pengembangan 
metoda. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peta geologi, topografi, Kawasan Rawan Bencana, foto udara; 
c. Data Lokus; 
d. Literatur; 
e. Peta; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Peralatan seismik; 
d. Global Positioning System; 
e. Electro Distance Measurenment; 
f. Teropong; 
g. Termometer; 
h. Kamera Foto; 
i. Seismograf; 
j. Tilt meter. 
 

6. Rincian Tugas :  
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan pengamatan dan penyelidikan kegunungapian untuk menentukan penggunaan metode 

yang akan diterapkan; 
d. Mengembangkan metode seismik, deformasi, fisika, serta kimia untuk pengamatan dan penyelidikan; 
e. Melakukan pengujian metode pengamatan dan penyelidikan kegunungapian; 
f. Melakukan pemetaan Kawasan Rawan Bencana Gunungapi I, II, III, dan pemetaan topografi 

Gunungapi; 
g. Membuat laporan hasil kegiatan; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik :  Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil pengamatan dan penyelidikan; 
b. Metoda penyelidikan; 
c. Peta Kawasan Rawan Bencana; 
d. Rekomendasi hasil pengujian metoda. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Geologi , Teknik Geofisika (Litosfer), MIPA Fisika 
(Bumi), atau Teknik Fisika (Instrumentasi). 

b. Pelatihan : Kebencanaan Geologi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Seismologi, Citra Satelit. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, B, C, D. 
g. Temperamen : D, F, M. 
h. Minat : 1a, 2b. 
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1. Nama Jabatan : Penyelidik Bencana Geologi 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 
b. Eselon III : - Bidang Pengamatan Gempa Bumi dan Gerakan Tanah 
  - Bidang Evaluasi Potensi Bencana 
c. Eselon IV : - Subbidang Pengamatan Gempa Bumi 

  - Subbidang Pengamatan Gerakan Tanah 
  - Subbidang Evaluasi Bencana Geologi 
 
3. Ringkasan Tugas :  

Melaksanakan penyelidikan bencana gempabumi, gerakan tanah, tsunami, dan kebakaran batubara, 
melakukan pemetaan kawasan rawan bencana, topografi, zona resiko kerentanan gerakan tanah. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peta topografi; 
c. Potret Udara; 
d. Citra landsat; 
e. Literatur Peta;  
f. Laporan terdahulu; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Steroscope; 
d. Palu Geologi; 
e. Kompas Geologi; 
f. Global Positioning System; 
g. Altimeter;  
h. Kaca Pembesar (Loupe); 
i. Theodolit;  
j. Meteran penduga jarak; 
k. Kamera. 
 

6. Rincian Tugas :  
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan identifikasi wilayah rawan gempabumi, tsunami dan gerakan tanah; 
d. Melakukan identifikasi sesar aktif yang berpotensi sebagai sumber gempa bumi terutama yang berada 

di darat;  
e. Melakukan pemantauan kejadian gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah; 
f. Melakukan penyelidikan geologi teknik wilayah rawan gerakan tanah; 
g. Melakukan evaluasi pascabencana gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah; 
h. Membuat kriteria untuk standardisasi pembuatan peta-peta tematik mitigasi bencana geologi, seperti 

peta zona kerentanan gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami;  
i. Membuat laporan hasil kegiatan; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik :  Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil pengamatan dan penyelidikan; 
b. Peta Kawasan Rawan Bencana; 
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c. Data identifikasi sesar aktif; 
d. Data kriteria untuk standardisasi pembuatan peta-peta tematik mitigasi bencana geologi; 
e. Rekomendasi hasil pengujian metoda. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Geologi, Geofisika (litosfer), atau Teknik Geodesi. 
b. Pelatihan : Kebencanaan Geologi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Seismologi, Sistim Informasi Bencana Geologi, Citra Satelit. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, B, C, D. 
g. Temperamen : D, F, M. 
h. Minat : 1a, 2b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Laboratorium Gunung Api  
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 
b. Eselon III : - Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api 
  - UPT Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian 
c. Eselon IV : - Subbidang Penyelidikan Gunung Api 

  - Seksi Pelayanan Laboratorium 
 
3. Ringkasan Tugas :  

Melakukan pengumpulan contoh air, gas, batuan untuk dianalisis guna mengetahui konsentrasi dari 
masing-masing unsur. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Larutan buffer pH 4 dan 7; 
c. HNO3 (pengawetan contoh); 
d. Kertas saring 0,45 mikron; 
e. Literatur Peta, Data Lokus;  
f. Laporan terdahulu;  
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. pH Meter digital/kertas pH universal; 
d. Kamera; 
e. Thermokope; 
f. Stopwatch; 
g. Meteran; 
h. Laboratorium Kimia; 
i. Masker gas, sarung tangan gayung, pipet tetes dan lain-lain. 
 

6. Rincian Tugas :  
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan penentuan lokasi pengambilan contoh; 
d. Melakukan pengambilan contoh air dan gas, serta batuan dilapangan dan melakukan beberapa 

perlakuan terhadap contoh di lapangan; 
e. Melakukan analisis kimia fisik dari contoh air seperti warna, rasa, kekeruhan, mengamati lokasi 

pengambilan contoh dan mengeplotkan pada peta; 
f. Melakukan analisis contoh dengan metoda elektrometri, flame photometri, volumetri, spektrofotometri, 

dan chromatography gas di laboratorium; 
g. Melakukan pengolahan data hasil analisis; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik :  Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data lokasi/titik pengamatan; 
b. Contoh air, batuan, dan gas; 
c. Hasil analisis air, gas, dan batuan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Diutamakan S1 MIPA Kimia. 
b. Pelatihan : Metode analisis terbaru, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kimia gunung api. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, B, C, D. 
g. Temperamen : D, F, M. 
h. Minat : 1a, 2b. 
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1. Nama Jabatan : Pengelola Teknologi Kegunungapian 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 
b. Eselon III : UPT Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian 
c. Eselon IV : Seksi Metoda dan Teknologi Mitigasi 

 
3. Ringkasan Tugas :  

Mengelola dan mengembangkan teknologi kegunungapian untuk meningkatkan kinerja Balai. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Larutan buffer pH 4 dan 7; 
c. Komponen instrumentasi gunungapi; 
d. Bahan las; 
e. Literatur; 
f. Metal; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Mesin lan PVC; 
d. Mesin Cetak PCB; 
e. Toolset; 
f. Alat Ukur Frekuensi; 
g. Multimeter. 
 

6. Rincian Tugas :  
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyusun bahan rancang bangun sistem/ teknologi kegunungapian; 
d. Mengembangkan sistem / teknologi mitigasi bencana kegunungapian; 
e. Melaksanakan pemeliharaan sistem/ teknologi mitigasi bencana kegunungapian; 
f. Melaksanakan evaluasi atas sistem/ teknologi mitigasi bencana kegunungapian yang tengah berjalan; 
g. Menginstalasi sistem/teknologi pemantauan; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik :  Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rancangan teknologi mitigasi bencana kegunungapian; 
b. Metoda teknologi mitigasi bencana kegunungapian. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik geologi, MIPA Fisika, atau Teknik Geofisika 
(litosfer). 

b. Pelatihan : Metoda dan teknologi kegunungapian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Mitigasi gunungapi, instrumentasi gunungapi. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, B, C, D. 



 

 

58 

g. Temperamen : D, F, M. 
h. Minat : 1a, 2b. 
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1. Nama Jabatan : Pengelola Informasi Bencana Geologi 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 
b. Eselon III : Bidang Evaluasi Potensi Bencana 
c. Eselon IV : - Subbidang Evaluasi Bencana Gunung Api 
  - Subbidang Evaluasi Bencana Geologi 

 
3. Ringkasan Tugas :  

Melakukan pengelolaan informasi dan situs kebencanaan geologi Pusat. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data dan informasi kebencanaan; 
c. Literatur Peta, data lokus; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Kamera;  
d. Gambar-gambar, poster/foto, film kebencanaan geologi. 
 

6. Rincian Tugas :  
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, 

tsunami dan kebakaran batubara; 
d. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan operasi sistem informasi teknologi bencana geologi; 
e. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan operasi situs kebencanaan geologi; 
f. Melakukan pelayanan informasi dan kehumasan bencana geologi kepada publik; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik :  Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Layanan informasi kebencanaan geologi; 
b. Situs kebencanaan geologi; 
c. Sistem informasi kebencanaan geologi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Informatika, Ilmu Komputer, atau Teknik Geologi. 
b. Pelatihan : Rancang bangun situs informasi, sistem operasi berbasis jaringan, dan 

lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kebencanaan geologi, perangkat keras dan lunak (hardware-software) 

komputer. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, B, C, D. 
g. Temperamen : D, F, M. 
h. Minat : 1a, 2b. 
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1. Nama Jabatan :  Kurator Museum 
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II :  Pusat Survei Geologi 
b. Eselon III :  UPT Museum Geologi 
c. Eselon IV :  Seksi Dokumentasi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan penelitian, kajian dan konservasi untuk peningkatan koleksi, peraga dan dokumentasi untuk 
pelayanan dan pengembangan museum geologi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data dan informasi museum geologi; 
c. Rencana pameran/kunjungan kerja; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data dan informasi geologi dan geofisika untuk bahan perencanaan pengembangan 

museum geologi; 
d. Mempelajari data koleksi museum geologi sebagai bahan referensi dan acuan dalam kegiatan 

pemanduan, disesuaikan dengan tingkat pendidikan pengunjung museum; 
e. Menerima pengunjung museum baik kelompok maupun perorangan dengan memberikan informasi 

secara umum mengenai museum geologi; 
f. Mengadakan acara diskusi di ruang ceramah dengan menyajikan informasi melalui TV dan ceramah 

untuk memberikan informasi yang lengkap kepada pengunjung; 
g. Mengkaji dan menyusun konsep program pengembangan museum geologi; 
h. Mengolah data dan informasi museum geologi, menyusun tata ruang peragaan, bentuk dan jenis 

peraga serta sistem manajemen untuk meningkatkan daya tarik museum geologi sebagai sarana 
pendidikan dan geowisata; 

i. Melaksanakan pelayanan kepada pengunjung, memandu dan memberikan data dan informasi 
museum serta membimbing mahasiswa yang melakukan kerja praktek untuk kepentingan tugas 
penulisan karya ilmiah; 

j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan konsep perencanaan pengembangan museum geologi; 
b. Layanan museum geologi; 
c. Bahan tata ruang peragaan, bentuk dan jenis peraga serta sistem manajemen. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Geologi. 
b. Pelatihan : Public relation, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Museumologi. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, F. 
g. Temperamen : S. 
h. Minat : 1b, 2b.  

  



 

 

62 

1. Nama Jabatan : Penyelidik Geofisika 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Pusat Survei Geologi 
b. Eselon III : Bidang Sarana Teknik 
c. Eselon IV : - Subbidang Laboratorium 
  - Subbidang Sarana Penyelidikan 

 
3. Ringkasan Tugas :  

Melakukan penyelidikan geofisika dengan berbagai metode penyelidikan. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peta topografi, geologi, citra landsat, foto udara; 
c. Data geofisika hasil kajian terdahulu; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Peralatan graviti, paleomagnet, Global Positioning System (GPS);  
d. Kompas; 
e. Palu. 
 

6. Rincian Tugas :  
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyusun konsep dan program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mencegah hasil yang 

maksimal serta berkualitas; 
d. Melakukan penyelidikan geofisika dengan berbagai metode; 
e. Mengolah data lapangan berupa hasil pengukuran geofisika sebagi bahan penyusunan laporan; 
f. Menyusun basis data gaya berat; 
g. Menyusun laporan dan penggambaran peta geofisika sebagi hasil penyelidikan geofisika; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik :  Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Naskah penyelidikan dan pemetaan geofisika; 
b. Peta geofisika, gaya berat, anomaly bouguer; 
c. Aspek-aspek geofisika lainnya. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1/S2/S3 Teknik Geofisika atau MIPA Fisika. 
b. Pelatihan : Standar Pelaksanaan Kerja Penyelidikan Geofisika, Airborne Geophisics, 

dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : ISO 9000, ISO 14000. 
d. Pengalaman Kerja : PNS minimal 5 tahun kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G. 
g. Temperamen : P, S, T. 
h. Minat : 1a, 2b, 3b, 4b. 
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PENJELASAN  TEKNIS 
PETA  JABATAN  DAN  URAIAN  JABATAN  FUNGSIONAL  UMUM 

DEPARTEMEN  ENERGI  DAN  SUMBER  DAYA  MINERAL 
 
 
A. KONSEP  DASAR 
 
1. Kerangka Pemikiran 
 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu, sehingga 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) perlu mengembangkan jabatan 
fungsional umum sebagai kelengkapan susunan organisasi, yang disusun dengan upaya untuk 
memenuhi tuntutan ke depan bagi PNS DESDM yang tidak menjabat struktural dan fungsional 
tertentu. 

 
DESDM sebelumnya telah memiliki buku jabatan non struktural umum dan non struktural teknis, 
terakhir diterbitkan pada tahun 1995/1996. Namun dalam perkembangannya mengalami 
permasalahan, antara lain sebagai berikut: 
a. belum disesuaikannya buku uraian jabatan non struktural, padahal terjadi perubahan 

organisasi DESDM beberapa kali; 
b. sebagian besar kualifikasi jabatan non struktural belum memenuhi tuntutan dan 

perkembangan ke depan, di mana kualifikasi persyaratan pendidikan masih mengakomodasi 
tingkat SLTA bahkan ke bawah; 

c. banyaknya pekerjaan dan tugas tertentu yang sudah tidak layak lagi dilakukan oleh PNS 
DESDM, sehingga berkembang penggunaan tenaga luar (outsourcing); dan 

d. adanya tumpang tindih jabatan non struktural dengan jabatan fungsional tertentu yang 
berkembang sejak tahun 2000. 

 
Untuk itu, DESDM perlu mengembangkan peta jabatan dan jabatan fungsional umum bagi PNS 
DESDM, yang dilakukan melalui analisis jabatan dalam rangka mendukung operasional kerja 
sesuai dengan wadah dan sistem kerja DESDM yang baru, sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja DESDM. 

 
2 Analisis Jabatan 
 

Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah 
menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta 
memberikan umpan balik bagi organisasi. 
 
Analisis Jabatan pada hakekatnya adalah analisis organisasi. Sesuai dengan hakekatnya, maka 
aspek pokok yang diteliti dalam analisis jabatan adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan 
fungsi-fungsi yang ada di setiap satuan organisasi. Penjabaran fungsi terlihat pada pelaksanaan 
tugas oleh semua pegawai yang berada di satuan organisasi kerja tersebut. Selain itu, aspek lain 
yang dianalisis antara lain adalah bahan yang dipergunakan dalam bekerja berikut peralatan 
kerjanya, keadaan tempat kerja, serta hal-hal lain yang mempengaruhi kemampuan kerja.  
 
Hasil analisis jabatan tidak terbatas untuk pengembangan peta jabatan dan jabatan fungsional 
umum, namun ke depan diarahkan untuk penyusunan: 
a. rumusan jabatan untuk setiap satuan organisasi kerja, yaitu jabatan struktural dan jabatan 

fungsional (fungsional tertentu dan fungsional umum); dan 
b. uraian jabatan struktural maupun jabatan fungsional. 
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Uraian jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, 
kode jabatan, kedudukan, ringkasan tugas, bahan kerja, sarana kerja, rincian tugas, keadaan 
tempat kerja, upaya fisik, hasil kerja, kemungkinan resiko bahaya, syarat jabatan. Uraian jabatan 
diartikan pula sebagai gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan jabatan. Sedangkan peta 
jabatan merupakan bentangan seluruh jabatan yang disusun secara vertikal maupun horizontal, 
baik untuk jabatan struktural, fungsional tertentu maupun fungsional umum, sebagai gambaran 
menyeluruh bagi jabatan yang ada dalam satuan organisasi atau dalam instansi. 

 
 
B. PENYUSUNAN  
 
1. Pelaksanaan Analisis Jabatan 
 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 
tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, DESDM diwajibkan untuk menyusun peta 
jabatan dan uraian jabatan. 

 
Untuk melaksanakan analisis jabatan, DESDM membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, yang 
sebagian besar beranggotakan para pejabat yang dipilih dari setiap satuan organisasi setingkat 
eselon II di lingkungan DESDM. Para pejabat dimaksud ditunjuk berdasarkan pengalaman yang 
memadai untuk melakukan analisis jabatan melalui kegiatan observasi, wawancara maupun 
pengolahan data dalam rangka penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan. Pengembangan 
jabatan yang disusun dalam Peraturan Menteri ini adalah terbatas untuk jabatan fungsional umum 
DESDM yang berada di bawah jabatan struktural (eselonisasi). 

 
Penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum DESDM berlangsung sejak 
September tahun 2005. Para pejabat dimaksud dibekali arahan dan bimbingan langsung oleh 
Sekretariat Jenderal c.q. Biro Kepegawaian dan Organisasi DESDM maupun narasumber dari 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Para pejabat dimaksud melakukan analisis tugas 
dan fungsi utama yang ada dalam satuan organisasinya, yang dilanjutkan dengan pengumpulan 
data jabatan untuk pengisian data dalam struktur informasi jabatan fungsional umum atau format 
penyusunan uraian jabatan. 

 
Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum DESDM merupakan hasil proses pembahasan 
berulang kali dengan para pejabat dimaksud untuk memperoleh kesesuaian kriteria pembentukan 
nomenklatur jabatan, sinkronisasi kedudukan jabatan dengan tugas dan fungsi strukturalnya, 
kejelasan rincian tugas, efisiensi jabatan, tuntutan kualifikasi pendidikan ke depan, standardisasi 
penulisan dan lain-lain. Selanjutnya hasil akhir peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum 
DESDM dikonfirmasikan kembali ke Unit Utama di lingkungan DESDM. 

 
2. Penyusunan Struktur Informasi Jabatan Fungsional Umum 
 

Penyusunan struktur informasi jabatan fungsional umum DESDM mengacu pedoman 
pelaksanaan analisis jabatan, dengan modifikasi dan pengembangan struktur informasi jabatan 
fungsional umum tersendiri sesuai kebutuhan penyusunan jabatan fungsional umum dan 
operasional kerja DESDM. 
 
Struktur informasi jabatan fungsional umum DESDM disusun dengan penjelasan sebagai berikut: 
 
2.1. Nama Jabatan 
 
 Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang 

berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.  
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 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara. Peta jabatan adalah susunan jabatan 
yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, 
dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan 
seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam satuan organisasi. 

 
 Pembentukan suatu jabatan fungsional umum dengan nama/nomenklatur tersendiri, perlu 

memperhatikan kriteria sebagai berikut: 
a. Identitas jabatan, yang bercirikan memiliki gambaran tugas yang menjadi tanggung 

jawab pemegang jabatan; 
b. Beban kerja yang memadai, yang bercirikan memiliki kompleksitas dan volume kerja 

minimal untuk 1 (satu) orang pegawai; 
c. Keberlangsungan jabatan, yang bercirikan menyerap waktu kerja penuh dan memiliki 

tingkat kontinuitas yang tinggi; 
d. Homogenitas dan/atau spesialisasi pekerjaan, yang bercirikan memiliki komponen 

pekerjaan tertentu yang serumpun, namun bukan menggambarkan posisi pekerjaan; 
e. Non kewenangan, yang bercirikan tidak memiliki hak untuk memutuskan hasil akhir 

suatu pekerjaan; 
f. Tidak tumpang tindih, yang bercirikan tidak memiliki kelompok pekerjaan yang sama 

dengan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu, termasuk dengan jabatan 
fungsional umum lainnya; 

g. Akademik jabatan, yang bercirikan memiliki pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang 
dapat diselesaikan oleh pemegang jabatan berkualifikasi pendidikan perguruan tinggi. 

 
Pembentukan nama jabatan fungsional umum yang berkualifikasi pendidikan SLTA ke 
bawah tidak dimasukkan dalam peta jabatan, karena tidak menjadi bagian kebijakan 
penyusunan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) DESDM ke depan, kecuali diatur 
khusus tersendiri secara nasional. Pembentukan jabatan fungsional umum DESDM yang 
berkualifikasi pendidikan SLTA ke bawah disusun tersendiri dalam Lampiran IX Peraturan 
Menteri ini. 

 
2.2. Kedudukan 

 
Kedudukan atau kedudukan jabatan adalah keberadaan posisi jabatan dalam satuan 
organisasi. Satu jabatan fungsional umum dapat berkedudukan di berbagai satuan 
organisasi yang memiliki kesesuaian tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan 
kegiatan satuan organisasi yang bersangkutan. 
 
Namun, pejabat yang diangkat dalam jabatan dimaksud bukan berarti memiliki kedudukan di 
berbagai satuan organisasi. Pejabat yang diangkat dalam jabatan fungsional umum 
berkedudukan hanya pada satu satuan organisasi. Dengan demikian, pengertian kedudukan 
jabatan tidak sama dengan kedudukan pejabat yang diangkat dalam jabatan. 

 
2.3. Ringkasan Tugas 

 
 Ringkasan tugas adalah uraian singkat yang memberikan gambaran umum tentang ruang 

lingkup tugas jabatan fungsional umum. 
 

2.4. Bahan Kerja 
 

 Bahan kerja adalah masukan (input) yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi 
hasil kerja (output). 
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 Dalam setiap uraian jabatan fungsional umum, beberapa butir penting bahan kerja selalu 

distandarkan, yaitu peraturan perundang-undangan dan arahan/petunjuk atasan langsung, 
selain bahan kerja lain yang diperlukan. 

 
2.5. Sarana Kerja 

 
 Sarana kerja adalah perangkat kerja yang digunakan oleh pejabat yang bersangkutan untuk 

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. 
 

 Pada umumnya, sarana kerja berupa komputer, meja dan kursi, kecuali sarana kerja yang 
bersifat spesifik. 

 
2.6. Rincian Tugas 

 
 Rincian tugas atau dapat disebut job descriptions adalah paparan atau bentangan semua 

tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilaksanakan pemegang jabatan dalam 
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan sarana kerja dan dalam 
kondisi pelaksanaan tertentu.  

 
 Setiap rincian tugas suatu jabatan fungsional umum selalu diawali dengan: 

a. menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang 

ditangani; 
c. dan rincian tugas lainnya yang bersifat pokok sesuai hasil analisis jabatan; 
dan selalu diakhiri dengan tugas melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan 
sesuai garis kewenangan untuk kelancaran tugas. 

 
2.7. Keadaan Tempat Kerja 

 
 Keadaan Tempat Kerja adalah keadaan tempat kerja di mana pemegang jabatan melakukan 

tugasnya. 
 

 Pada umumnya, informasi mengenai keadaan tempat kerja yaitu berada di suatu ruangan 
kantor kerja. 

 
2.8. Hasil Kerja 

 
 Hasil kerja adalah keluaran langsung (output) yang harus dihasilkan oleh pemegang jabatan 

berdasarkan uraian tugas jabatan fungsional umum. 
 

 Hasil kerja yang tertulis dalam uraian jabatan fungsional umum merupakan standar keluaran 
langsung yang dibebankan kepada pemegang jabatan, sehingga pemegang jabatan 
diharapkan mampu menciptakan output di atas standar keluaran langsung dimaksud sesuai 
petunjuk atasan berdasarkan garis kewenangannya. 

 
2.9. Upaya Fisik 
 
 Upaya Fisik adalah gerakan fisik pemegang jabatan untuk melaksanakan tugas. Upaya Fisik 

pada umumnya dinyatakan duduk dan berjalan. 
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2.10. Kemungkinan Resiko Bahaya 
 
 Kemungkinan Resiko Bahaya adalah potensi resiko kecelakaan fisik akibat pelaksanaan 

tugas. Kemungkinan Resiko Bahaya pada umumnya diisi tidak ada, kecuali untuk 
jabatan/pekerjaan tertentu. 

 
2.11. Syarat Jabatan 
 
 Syarat Jabatan merupakan rumusan tentang kualifikasi dan kemampuan kerja yang dituntut 

untuk dapat melaksanakan tugas jabatan. Kemampuan kerja dapat dipenuhi setelah 
CPNS/PNS memangku jabatan tersebut melalui pelatihan dan peningkatan pengetahuan 
kerja yang disyaratkan. 

 
a. Pendidikan 
 Pendidikan adalah syarat kualifikasi tingkat pendidikan tertentu yang diperlukan bagi 

CPNS, sedangkan bagi PNS sebagai calon pemegang jabatan fungsional umum cukup 
pengalaman kerja di bidangnya atau yang serumpun. 

b. Pelatihan 
 Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang perlu ditempuh 

pemegang jabatan fungsional umum untuk meningkatkan kemampuan kerja sesuai 
dengan tuntutan pelaksanaan tugas. 

c. Pengetahuan Kerja 
 Pengetahuan kerja adalah ilmu dan/atau informasi yang perlu dimiliki oleh pemegang 

jabatan fungsional umum untuk mendukung pelaksanaan tugas.  
d. Pengalaman Kerja 
 Pengalaman kerja adalah masa kerja PNS yang diperlukan untuk menduduki suatu 

jabatan fungsional umum. 
e. Kondisi Fisik 
 Kondisi Fisik adalah keadaan fisik calon pemegang jabatan. Pada umumnya syarat 

kondisi fisik adalah tidak membedakan laki-laki atau perempuan. 
f. Bakat 
 Bakat adalah indikasi potensi diri yang diperlukan untuk memangku suatu jabatan. 

 

Indikator Bakat: 
G Intelegensia, yaitu kemampuan belajar secara umum 

V Bakat Verbal, kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya 
secara efektif 

N Bakat Numerik, kemampuan untuk melakukan operasi arithmatik secara tepat dan 
akurat 

S Bakat pandang ruang, kemampuan berfikir secara visual mengenai bentuk-bentuk 
geometris, untuk memahami gambar-gambar dari benda-benda tiga dimensi 

P Bakat penerapan bentuk, kemampuan menyerap perincian-perincian yang berkaitan 
dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik 

Q Bakat ketelitian, kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan 
verbal atau dalam tabel 

K Bakat kondisi motor, kemampuan untuk mengkoordinir mata, tangan dan jari secara 
cepat dan cermat dalam membuat gerakan yang cepat 
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F Bakat kecakatan jari, kemampuan menggerakkan tangan dengan mudah dan penuh 
ketrampilan 

E Bakat kondisi mata, tangan, kaki, kemampuan menggerakkan tangan dan kaki 
secara koordinatif satu sama lain sesuai rangasangan penglihatan 

C Bakat membedakan warna, kemampuan memadukan atau membedakan berbagai 
warna yang asli yang gemerlapan. 

 
 

g. Temperamen 
 Temperamen adalah indikasi karakter dan kemampuan diri yang diperlukan untuk 

memangku suatu jabatan. 
 

Indikator Temperamen: 

D Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan 
memimpin, mengendalikan atau merencanakan 

F Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran 
perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandang pribadi 

I Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang 
lain dalam pendapat, sikap atau mertimbangan mengenai gagsan 

J 
Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan pembuatan kesimpulan, penilaian 
atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria rangsangan indra atau atas dasar 
pertimbangan pribadi. 

M 
Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, 
pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan criteria yang 
diukur atau yang dapat diuji. 

P Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari 
hanya penerimaan dan perbuatan instruksi 

R 
Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau 
secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan perangkat 
prosedur urutan atau kecepatan tertentu 

S 
Kemampuan menyesuaiakn diri untuk bekerja dengan ketegangan jiwa jika 
berhadapan dengan keadaan darurat kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja 
dengan kecepatan kerja dan perhatian teryus menerus merupakan keseluruhan atau 
sebagian aspek pekerjaan 

T 
Kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas, sering berganti 
dari tugas yang satu ke tugas yang lain yang berbagai sifatnya tanpa kehilangan 
efisiensi atau ketenangan diri 

 
h. Minat 
 Minat adalah kombinasi indikasi keinginan pegawai yang sesuai untuk menangani 

pekerjaan tertentu dalam suatu jabatan.  
 

Indikator Minat: 

1a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan benda atau 
obyek tertentu.  

1b 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan komunikasi 
data. 

2a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan orang, 
dalam niaga. 

2b Pilihan melakukan kegiatan yang 
bersifat ilmiah dan teknik. 

3a Pilihan melakukan kegiatan rutin, 
konkrit dan teratur. 3b Pilihan melakukan kegiatan yang 

bersifat abstrak dan kreatif. 

4a Pilihan melakukan kegiatan yang 
dianggap baik bagi orang lain. 4b 

Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan proses, mesin 
dan mekanik. 

5a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
menghasilkan prestise atau 
penghargaan dari pihak lain. 

5b 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
menghasilkan kepuasan nyata dan 
produksi. 
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C. PENERAPAN 
 
Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum menghasilkan informasi jabatan yang diterapkan 
untuk kepentingan manajemen sumber daya manusia.  
 
1. Penyusunan Formasi Pegawai 
 

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi 
Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 

 
Peta jabatan merupakan acuan untuk pelaksanaan analisis kebutuhan dan penyediaan formasi 
CPNS pada satuan organisasi DESDM yang bersangkutan, kecuali jabatan fungsional umum 
tertentu. Uraian jabatan fungsional umum memberikan informasi nama jabatan, ringkasan tugas, 
syarat jabatan, dan lain-lain yang disyaratkan dalam penyusunan formasi CPNS DESDM. 

 
Beberapa jabatan fungsional umum tertentu tidak bisa menjadi dasar kebutuhan formasi jabatan 
sebagaimana uraian jabatan yang bersangkutan walaupun tercantum dalam peta jabatan, yaitu 
sebagai berikut: 
e. Penyelidik Geologi pada Badan Geologi; 
f. Penyelidik Geofisika pada Badan Geologi; dan 
g. Pengkaji Teknologi ESDM pada Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber 

Daya Mineral. 
Jabatan di atas dibentuk dengan perlakuan khusus karena terkait dengan jabatan fungsional 
tertentu, mengingat kepentingan penempatan pegawai dalam rangka pembinaan kepegawaian. 
 
Formasi CPNS DESDM untuk calon jabatan fungsional tertentu dapat disusun, sepanjang layak 
berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan formasi CPNS, dengan syarat pendidikan formal 
minimal Sarjana S1 dan diutamakan Sarjana S2. 

 
2. Pengadaan Pegawai 
 

Pengadaan pegawai meliputi perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, 
pengangkatan CPNS s.d. menjadi PNS dalam jabatan fungsional umum. 

 
Uraian jabatan fungsional umum menyediakan informasi nama jabatan, ringkasan tugas, syarat 
jabatan, bakat, temperamen dan minat yang sangat diperlukan untuk kepentingan proses 
pengadaan pegawai. 

 
3. Pengangkatan Jabatan dan Kenaikan Pangkat 
 

Pengangkatan dalam jabatan adalah penempatan/pemindahan PNS berdasarkan nama jabatan 
yang tercantum dalam peta jabatan dan/atau uraian jabatan. Jabatan dimaksud meliputi jabatan 
struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu. 

 
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS 
tehadap negara. Kenaikan pangkat menggunakan peta jabatan dan uraian jabatan dalam rangka 
penyesuaian golongan dan penyesuaian ijazah. 
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Khusus PNS DESDM berkualifikasi SLTA ke bawah yang tidak menduduki jabatan struktural 
maupun fungsional tertentu, pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat menggunakan 
uraian jabatan fungsional umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri 
ini. 

 
Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum DESDM pada jabatan Penyelidik Geologi, 
Penyelidik Geofisika dan Pengkaji Teknologi ESDM, dilaksanakan bagi PNS DESDM yang tidak 
lagi mengikuti jenjang karir dalam jabatan fungsional tertentu maupun jabatan struktural, namun 
aktivitas penyelidikan dan penelitian pegawai yang bersangkutan masih dibutuhkan.  
 
Pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu bagi PNS DESDM yang telah ada, mengikuti 
pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang 
berpendidikan SLTA (keterampilan) maupun Sarjana (keahlian). 
 

4. Petunjuk Kerja 
 

Uraian jabatan fungsional umum merupakan informasi jabatan yang memberikan petunjuk kerja, 
antara lain berupa rincian tugas dan hasil kerja yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh 
pemegang jabatan, sehingga dapat menjadi acuan untuk penilaian kinerja. 

 
5. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan  
 

Uraian jabatan fungsional umum mencakup informasi tentang pelatihan dan pengetahuan kerja 
yang dibutuhkan bagi pemegang jabatan dalam menjalankan tugasnya, sehingga berguna 
sebagai salah satu dasar penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan dalam jabatan bagi 
aparatur DESDM. 

 
6. Perencanaan Karier 
 

Karier PNS DESDM ditentukan melalui sistem pengembangan pegawai yang dirancang antara 
lain berdasarkan jalur, jenjang, pangkat dan jabatan. Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional 
umum memberikan arahan bagi rumusan perencanaan karier PNS DESDM. 

 
7. Evaluasi Jabatan 
 

Uraian jabatan fungsional umum merupakan informasi yang dapat menjadi dasar pelaksanaan 
evaluasi jabatan DESDM, mengingat dalam tahap pelaksanaan evaluasi jabatan dengan metode 
profil meliputi kegiatan inventarisasi jabatan, penentuan jabatan tolok, uraian tugas, karakteristik, 
penilaian/profiling, bobot pekerjaan, klasifikasi dan pemutakhiran, yang sangat penting bagi 
penentuan pola penggajian/remunerasi. Selain itu, informasi jabatan dapat menjadi database 
pada sistem informasi kepegawaian dalam rangka mendukung kegiatan evaluasi jabatan.  
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1. Nama Jabatan  : Administrator Jaringan dan Database 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II  : - Sekretariat Ditjen/Badan 
  - Pusat Sumber Daya Geologi 
  - Pusat Lingkungan Geologi 
  - Pusat Survei Geologi 
  - Pusat pada Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 
  - Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara 
  - Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 
  - Pusdiklat Geologi 
b. Eselon III  : - Bagian Rencana dan Laporan 
  - Bidang Informasi 
  - Bidang Afiliasi 
  - Bidang Sarana Teknis 
  - Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 
c. Eselon IV  : - Subbagian Pengelolaan Informasi 
  - Subbidang Penyediaan Informasi Publik 
  - Subbidang Informasi dan Publikasi 
  - Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 
  - Subbidang Program dan Kerja Sama 
  - Subbidang Perencanaan 

 
3. Ringkasan Tugas  :  
 Melakukan pengelolaan jaringan/infrastruktur informasi (LAN/WAN) untuk operasi komunikasi antar 

komputer dan pengelolaan basis data/database pada satuan organisasi Departemen. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Desain dan infratruktur jaringan; 
c. Data komputer yang sudah terhubung ke jaringan; 
d. Informasi perkembangan teknologi jaringan; 
e. Tata letak perangkat jaringan dan ruang/gedung instalasi; 
f. Desain awal struktur database; 
g. Data yang akan dimutakhirkan (updating); 
h. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Komputer Server; 
c. Sistem manajemen database; 
d. Perangkat perbaikan jaringan; 
e. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menginventarisir jaringan LAN/WAN dan administrasi pemakaian nomor komputer (Internet protocol); 
d. Menelusuri kerusakan jaringan dan melakukan perbaikan jaringan, serta mengatur lalulintas jaringan 

informasi; 
e. Menyusun bahan rencana pengembangan jaringan;  
f. Merancang struktur basis data/database dan mengendalikan pemutakhiran (updating) data, serta 

mengambil data sesuai keperluan (query); 
g. Melakukan pemantauan, pengendalian akses user ke jaringan LAN/WAN dan database; 
h. Memonitor dan mengoptimalisasi performa dan keamanan (security) database, serta merencanakan 

backup dan recovery database; 
i. Membuat buku petunjuk penggunaan (user manual book) jaringan dan database; 



 

 

10 

j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Rancangan rencana pengembangan jaringan/infrastruktur informasi; 
b. Kelancaran operasi Local Area Network/Wide Area Network); 
c. Nomor identitas komputer (Internet protocol); 
d. Analisis pengembangan struktur database; 
e. Kelancaran operasi permintaan data (Query) dan pemutakhiran data (updating); 
f. Buku petunjuk penggunaan (user manual book) jaringan dan database. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada.  
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal S1 Teknik Informatika, Ilmu Komputer, atau Teknik Komputer. 
b. Pelatihan : Teknologi Jaringan dan teknologi sistem operasi berbasis jaringan, 

Database Oracle/MS SQL Server/My Sql, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Perangkat keras dan lunak (hardware-software) komputer. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, N, S, Q. 
g. Temperamen : F, I, T. 
h. Minat : 1b, 2b, 3b, 4b. 
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1. Nama Jabatan : Penyusun Program Kerja 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : Bagian Rencana dan Laporan 
c. Eselon IV : - Subbagian Penyiapan Rencana Kerja 
   - Subbagian Penyiapan Rencana 
   - Subbagian Penyusunan Rencana dan Program 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan perumusan rencana kerja dan anggaran untuk penyusunan kebijakan dan program Unit 
Utama. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Departemen; 
c. Data penyerapan APBN tahun berjalan; 
d. Data usulan kegiatan dan anggaran satuan kerja Departemen; 
e. Data RPJP/M/T dan Renstra Departemen; 
f. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
g. Usulan rencana kerja pada satuan kerja Departemen; 
h. RAPBN tahun berikutnya; 
i. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan rumusan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (RK-KL), serta rumusan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang/Menengah/Tahunan Unit Utama; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Unit Utama; 
e. Menelaah tugas dan fungsi satuan organisasi Departemen untuk evaluasi rencana kegiatan pada 

satuan kerja Unit Utama; 
f. Menyiapkan rumusan masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dampak 

(impact) atas seluruh usulan rencana kegiatan pada satuan kerja Unit Utama; 
g. Meneliti kelengkapan dokumen setiap usulan rencana kegiatan pada satuan kerja Unit Utama; 
h. Menelaah kesesuaian usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dengan 

RPJP/M/T dan Renstra Unit Utama; 
i. Menyiapkan bahan rumusan anggaran satuan 2, satuan 3, serta rumusan RKA-KL dan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang berbasis tugas, fungsi dan kinerja satuan organisasi Unit Utama; 
j. Mengikuti pembahasan perencanaan anggaran pada satuan kerja Unit Utama dan pembahasan DIPA 

untuk pengujian alokasi anggaran setiap kegiatan; 
k. Memantau dan menganalisis pelaksanaan kegiatan RK-KL, RKA-KL dan Renstra Unit Utama; 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan Renstra, RK-KL dan RKA-KL untuk Unit Utama; 
b. Bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) untuk Unit Utama; 
c. Bahan rumusan DIPA satuan kerja pada Unit Utama; 



 

 

12 

d. Hasil analisis pelaksanaan RK-KL, RKA-KL dan Renstra Unit Utama. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Ekonomi Studi Pembangunan, atau Teknik 
bidang ESDM. 

b. Pelatihan : Perencanaan Pembangunan Nasional/Manajemen Proyek, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Moneter, Fiskal dan Tahap kegiatan usaha ESDM. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Laporan dan Kinerja  
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan  
b. Eselon III  : Bagian Rencana dan Laporan 
c. Eselon IV : - Subbagian Laporan  

- Subbagian Penyiapan Laporan 
- Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan akuntabilitas kinerja Unit Utama. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Renstra Departemen, Unit Utama dan Unit; 
c. Pedoman tentang Penyusunan LAKIP; 
d. Bahan masukan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan atau LAKIP dari Unit; 
e. Data kegiatan DIPA pada satuan kerja dan unit Departemen; 
f. Data pelaksanaan kegiatan Unit Utama dan Unit; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan sidang dan rapat kerja atau laporan pimpinan/laporan kerja rutin/laporan berkala 

Unit Utama; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan LAKIP dan RKT Unit Utama/Unit sesuai tugas, fungsi dan rencana 

strategis; 
e. Menelaah ketepatan pengisian input, output, outcome, benefit, impact dalam formulir LAKIP, RKT, 

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS); 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan sidang dan rapat kerja atau laporan pimpinan/laporan kerja rutin/laporan berkala Unit Utama; 
b. Bahan rumusan LAKIP dan RKT Unit Utama. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Ekonomi Studi Pembangunan, Teknik 
bidang ESDM, atau Administrasi Niaga. 

b. Pelatihan : Bimbingan teknis LAKIP, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen perencanaan anggaran, Good Public Governance. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Kepegawaian  
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
  - Pusat pada Badan 
  - PTK Akamigas (Tidak ada penyetaraan eselonisasi di PTK Akamigas) 
b. Eselon III  : - Bagian Data dan Informasi Pegawai 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Hukum dan Kepegawaian 
  - Bagian Kepegawaian 
  - Bagian Tata Usaha  
c. Eselon IV  : - Subbagian Tata Naskah dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Kepegawaian  
  - Subbagian Administrasi Kepegawaian 
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian 
  - Subbagian Mutasi Kepegawaian 

  - Subbagian Kepegawaian dan Umum  
  - Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 
 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melaksanakan dukungan administrasi urusan pembinaan kepegawaian pada satuan organisasi 
Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menganalisis data dan informasi pegawai, serta memeriksa keabsahan dokumen pegawai; 
d. Menyusun bahan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai, atau bahan penyusunan rencana 

kerja kepegawaian yang meliputi rencana kenaikan pangkat, pensiun, kenaikan gaji berkala, ujian 
dinas dan penyesuaian ijazah/pendidikan pegawai; 

e. Menyiapkan bahan urusan penempatan pegawai, pengangkatan, kepangkatan, diperbantukan, 
dipekerjakan, penarikan kembali, tugas/izin belajar (dalam dan luar negeri), pemberhentian, disiplin, 
penilaian kinerja pegawai, penilaian angka kredit, kesejahteraan/penghargaan dan penyelenggaraan 
Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan); 

f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Rencana pengembangan pegawai; 
b. Rencana kerja kepegawaian; 
c. Bahan mutasi pegawai; 
d. Kelengkapan data Sistem Informasi Kepegawaian. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Ilmu Hukum, atau Sospol. 
b. Pelatihan : Bimbingan teknis kepegawaian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Pengembangan Pegawai  
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai  
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Hukum dan Kepegawaian 

      - Bagian Kepegawaian 
c. Eselon IV  : - Subbagian Pengembangan Karir  
  - Subbagian Kepegawaian 

    - Subbagian Pengembangan Pegawai 
 

3. Ringkasan Tugas  :  
Melaksanakan analisis kepegawaian untuk pengembangan pegawai pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Hasil analisis jabatan; 
e. Hasil analisis identifikasi kebutuhan diklat; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan telaahan kondisi dan peta kekuatan kepegawaian; 
d. Meneliti informasi jabatan untuk kepentingan pengembangan pegawai; 
e. Menganalisis kesesuaian kondisi kompetensi personil terhadap standar kompetensi jabatan untuk 

pengembangan pegawai; 
f. Melakukan analisis kebutuhan pengembangan pegawai unit kerja Departemen; 
g. Menyusun prioritas kebutuhan pengembangan pegawai; 
h. Menyiapkan bahan rumusan perencanaan dan pola karier pegawai; 
i. Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen sumber daya manusia; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Data kondisi dan peta kekuatan kepegawaian;  
b. Hasil analisis kebutuhan dan prioritas pengembangan pegawai; 
c. Bahan rumusan perencanaan dan pola karir pegawai. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Hukum, atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Diklat teknis analisis jabatan dan kepegawaian, diklat teknis analisis 

kebutuhan diklat (TNA), bimbingan teknis kepegawaian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Kebutuhan Pejabat Fungsional 
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Mutasi Pegawai  
  - Bagian Kepegawaian 
c. Eselon IV  : - Subbagian Mutasi Jabatan 
  - Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional 
  - Subbagian Pengembangan Pegawai 

  
3. Ringkasan Tugas  :  

Melakukan telaahan hasil analisis kebutuhan pejabat fungsional satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Hasil analisis jabatan; 
e. Hasil analisis beban kerja; 
f. Hasil kompetensi jabatan; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan telaahan kondisi, beban kerja dan informasi jabatan dan peta kekuatan pegawai sebagai 

bahan pengangkatan jabatan fungsional; 
d. Melakukan analisis kesesuaian kompetensi personil terhadap kebutuhan pejabat fungsional;  
e. Melakukan telaahan hasil analisis kebutuhan pejabat fungsional unit kerja Departemen; 
f. Menyusun prioritas kebutuhan pejabat fungsional pada setiap unit kerja Departemen; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : Prioritas kebutuhan pejabat fungsional unit kerja Departemen. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Hukum, atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Bimtek kepegawaian, bimtek analisis jabatan, bimtek analisis beban 

kerja, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Laporan Pelaksanaan Anggaran 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Keuangan 
  - Sekretariat Ditjen/Badan  
b. Eselon III  : - Bagian Perbendaharaan 
  - Bagian Keuangan 
c. Eselon IV : - Subbagian Perbendaharaan Kantor Pusat dan Energi 
  - Subbagian Perbendaharaan Geologi dan Badan 
  - Subbagian Perbendaharaan 
   

3. Ringkasan Tugas : 
Menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan/penyerapan realisasi, serta penyiapan laporan 
pertanggungjawaban keuangan APBN pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data pelaksanaan/realisasi APBN pada satuan organisasi Departemen; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan koordinasi dan kompilasi pelaporan pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja; 
d. Menganalisa laporan pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan mata anggaran pengeluaran/ 

fungsi/sub fungsi/kegiatan; 
e. Melakukan perekaman data dan pemutakhiran data pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja; 
f. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja secara periodik; 
g. Melaksanakan pencocokan data penyerapan anggaran belanja dan realisasi penerimaan negara pada 

satuan organisasi Departemen; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Laporan pelaksanaan anggaran pada satuan organisasi Departemen. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi. 
b. Pelatihan : Bimbingan Teknis Keuangan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistem pertanggungjawaban keuangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Barang Milik Negara 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II   : - Biro Keuangan 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
    - Pusat pada Badan 
b. Eselon III   : - Bagian Kekayaan Negara 
   - Bagian Keuangan 
   - Bagian Umum dan Keuangan 
    - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV   : - Subbagian Penyiapan Kekayaan Minyak dan Gas Bumi  
   - Subbagian Penyiapan Kekayaan Geologi dan Sumber Daya Mineral 
   - Subbagian Penyiapan Kekayaan Penunjang dan Ketenagalistrikan 
   - Subbagian Kekayaan Negara 
   - Subbagian Rumah Tangga 
    - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Catatan, data dan dokumen kekayaan negara; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan inventarisasi BMN untuk pendataan kekayaan negara; 
d. Menyiapkan Laporan Mutasi Barang Semesteran/Tahunan dan Laporan Tahunan terhadap BMN; 
e. Memantau dan melaporkan dokumentasi BMN; 
f. Melakukan pencatatan BMN untuk administrasi Buku Induk Barang Inventaris (BIBI); 
g. Menyiapkan bahan laporan inventarisasi BMN secara berkala; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Bahan Laporan Mutasi Barang Semesteran/Tahunan dan Laporan Tahunan terhadap BMN; 
b. Bahan BIBI; 
c. Laporan Inventarisasi BMN. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Perbendaharaan, penerapan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi, dan lain-

lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen aset. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : Q, N. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat :  1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengolah Sistem Akuntansi  
 
2. Kedudukan 

a. Eselon II  : - Biro Keuangan 
  - Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Akuntansi 
  - Bagian Keuangan 
c. Eselon IV : - Subbagian Penyiapan Realisasi Anggaran 
  - Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 
  - Subbagian Akuntansi  

  
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pengumpulan, penelaahan dan perekaman data untuk implementasi sistem akuntansi instansi 
pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) satuan kerja Departemen; 
c. Data SPM dan SP2D satuan kerja Departemen; 
d. Data bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan Departemen; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan dokumen sumber penerimaan, pengeluaran dan bahan pembuatan neraca; 
d. Mengolah data anggaran dan realisasi anggaran penerimaan maupun pengeluaran anggaran; 
e. Melakukan pemasukan data laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran ke dalam 

aplikasi komputer; 
f. Menyiapkan laporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Akuntansi Barang Milik 

Negara (SABMN) dan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai bidang kegiatan; 
g. Mencetak dan meneliti keakuratan konsep laporan SAI, SAAT dan SAP sesuai bidang kegiatan; 
h. Menyimpan dokumen SSBP/SPM/SP2D, rekapitulasi pendapatan dan belanja, dan data neraca; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Laporan Akuntansi Instansi dan Departemen; 
b. Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 

11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi. 
b. Pelatihan : Sistem Akuntansi Pemerintah, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Standardisasi akuntansi dan perbendaharaan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
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g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1a,3a.  
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1. Nama Jabatan  : Sekretaris Menteri/Eselon I 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Tata Usaha 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 

  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 

c. Eselon IV : - Subbagian Tata Usaha Menteri 
  - Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Tata Usaha 
  - Subbagian Tata Usaha dan Keuangan 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan dukungan administrasi Menteri/Eselon I yang meliputi kesekretariatan, ketatausahaan, 
layanan komunikasi, serta menyiapkan acara dan jadwal pimpinan guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas Menteri/Eselon I. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan Tata Persuratan Dinas; 
c. Kamus bahasa; 
d. Daftar alamat/telepon/faksimili/e-mail pejabat dan instansi pemerintah/BUMN; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat bahan lain yang ditujukan kepada 

Menteri/Eselon I; 
d. Menyusun acara kegiatan Menteri/Eselon I sesuai dengan rencana kegiatan dan petunjuknya dalam 

buku agenda dan papan kegiatan sebagai informasi dan jadwal kegiatan; 
e. Membuat notulen atau risalah rapat tertentu pada acara Menteri/Eselon I; 
f. Meneliti konsep surat Menteri/Eselon I dari segi tata persuratan dinas; 
g. Menyiapkan agenda acara atau jadwal Menteri/Eselon I, serta mengingatkan Menteri/Eselon I tentang 

jadwal kegiatan;  
h. Menghubungi dan mengkonfirmasikan kepada Unit Utama dan instansi terkait tentang acara dan 

keprotokolan Menteri/Eselon I; 
i. Menerima tamu dan penjadwalan pertemuan dengan Menteri/Eselon I; 
j. Melaksanakan dokumentasi sesuai kebutuhan Menteri/Eselon I; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Jadwal acara Menteri/Eselon I; 
b. Dokumen persuratan Menteri/Eselon I; 
c. Catatan/notulen rapat tertentu; 
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d. Informasi kenegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII Sekretaris atau bidang ilmu sosial lainnya. 
b. Pelatihan : Sekretaris, komputer, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Administrasi kantor, Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan, Microsoft 

Office. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : P, Q, F. 
g. Temperamen : P, R, M. 
h. Minat : 1a, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Protokol 
 

2. Kedudukan : 
a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Protokol Pimpinan Departemen 
  - Subbagian Protokol Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Tata Usaha 
  - Subbagian Rumah Tangga 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan kegiatan keprotokolan Menteri dan pimpinan satuan organisasi Unit Utama, guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Jadwal pimpinan satuan organisasi; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Kendaraan operasional protokol; 
b. Komputer; 
c. Meja dan kursi; 
d. Handy Talky. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menyiapkan bahan potret/rencana kegiatan perjalanan pimpinan satuan organisasi; 
d. Menyiapkan rencana akomodasi pimpinan satuan organisasi serta rencana keprotokolan; 
e. Mengkoordinasikan acara dan kegiatan pimpinan satuan organisasi dengan unit dan instansi terkait 

termasuk dengan keprotokolan Presiden, Wakil Presiden dan DPR;  
f. Membawakan acara pada kegiatan upacara dan pertemuan resmi lain yang dihadiri oleh menteri, 

Pimpinan Unit Utama, dan Pimpinan Unit berdasarkan susunan acara kegiatan yang telah ditentukan; 
g. Mengurus kedatangan dan keberangkatan pimpinan Departemen; 
h. Mengatur penjemputan dan pengantaran tamu, serta acara kegiatan tamu Menteri, Pimpinan  Unit 

Utama, dan Pimpinan Unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadwal acara yang telah 
disusun sebagai penyambutan dan pelayanan tamu pimpinan; 

i. Melaksanakaan arahan dan petunjuk kedinasan dari  atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 

 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rencana jalur, akomodasi, transportasi kegiatan pimpinan satuan organisasi; 
b. Kelancaran susunan kegiatan; 
c. Kelancaran pelaksanaan keprotokolan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal DIII Komunikasi, Publisistik, Kehumasan, atau Sekretaris. 
b. Pelatihan : Keprotokolan, Kehumasan dan Sekretaris, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Keprotokolan, Tata pelayanan tamu pimpinan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyiap Sarana dan Prasarana Kerja 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum  
  - Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Perlengkapan 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Urusan Dalam Departemen  
  - Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal  
  - Subbagian Rencana Kebutuhan 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Perlengkapan 

   
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan ruangan rapat, berupa sarana dan prasarana kerja serta mengatur tata ruang dan acara rapat 
agar penyelenggaraan rapat berjalan lancar. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Jadwal rapat; 
c. Daftar barang inventaris; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Handy Talky. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana serta peralatan dan pelengkapan rapat dengan 

unit lain untuk kelancaran pelaksanaan acara rapat, upacara, coffee morning, pelantikan pejabat, 
pameran, seminar, serta perayaan hari besar agama dan kegiatan Porseni; 

d. Menyiapkan formulir permintaan ruang rapat untuk melayani keperluan permintaan ruangan, sarana 
dan prasarana kerja dari unit yang membutuhkan; 

e. Memeriksa dan menyampaikan permintaan ruang rapat yang diajukan oleh unit kepada atasan untuk 
mendapatkan persetujuan dan arahan; 

f. Memantau penyiapan ruang rapat yang telah disetujui; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Operasional penggunaan sarana dan prasarana kerja untuk kegiatan kantor; 
b. Daftar usia pakai/kegunaan/utilitas sarana dan prasarana kerja kantor. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII Teknik Mesin, Listrik, atau Bangunan. 
b. Pelatihan : Teknis pemasangan alat perlengkapan rapat, dan lain-lain. 
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c. Pengetahuan Kerja : Tata perlengkapan, peralatan dan ruangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengawas Keamanan dan Kebersihan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan  
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Perlengkapan 
  - Subbagian Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengawasi dan melaporkan pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor yang dilakukan oleh petugas 
Satuan Pengamanan (Satpam) dan cleaning services. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan ketertiban dan keamanan; 
c. Gambar situasi gedung dan halaman kantor; 
d. Jumlah petugas, penempatan, serta status rekanan Satpam dan cleaning services; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Meja dan kursi; 
b. Close Circuit Television (CCTV); 
c. Alat bantu keamanan; 
d. Handy Talky/alat bantu komunikasi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian setempat;  
d. Menyusun jadwal kerja petugas Satpam; 
e. Memonitor pelaksanaan jadwal kerja dan kesiapsiagaan kegiatan Satpam dan cleaning services; 
f. Mengontrol buku laporan pelaksanaan tugas Satpam dan cleaning services, serta mencatat dan 

memberi arahan atas kejadian yang belum mendapat penyelesaian;  
g. Menyiapkan rencana kebutuhan alat keamanan dan kebersihan kantor; 
h. Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan, permasalahan keamanan dan kebersihan yang dihadapi 

kepada atasan; 
i. Memeriksa kebersihan ruangan dan halaman kantor, serta taman-taman secara rutin di lingkungan 

kantor; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di luar dan di dalam ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Ketertiban dan keamanan kantor; 
b. Kebersihan ruangan dan halaman kantor, serta taman-taman; 
c. Keamanan dan kebersihan barang inventaris di kantor; 
d. Keselamatan kerja pegawai di kantor; 
e. Bahan rencana kebutuhan alat keamanan dan kebersihan kantor. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII semua jurusan. 
b. Pelatihan : Kamtibmas, Beladiri, Pertamanan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Teknik pengamanan dan kebersihan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pelaksana Kehumasan 
  
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Hukum dan Perundang-undangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Informasi Hukum 
  - Subbagian Hukum 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan penjelasan, informasi hukum, dan publikasi atas kegiatan dan kebijakan, serta 
pengelolaan perpustakaan pada satuan organisasi Departemen. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Buku literatur akademis; 
c. Keterangan pimpinan dan bahan pidato pimpinan; 
d. Agenda dan catatan pelaksanaan acara; 
e. Berita media/rekaman/foto; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Lemari/ruang perpustakaan. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis berita dan status situasi opini publik atas kebijakan Departemen, serta telaahan 

umpan balik hasil penyebarluasan informasi; 
d. Mengikuti perkembangan kebijakan pimpinan dan memantau aktivitas pimpinan; 
e. Menyiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan peliputan dan 

pameran; 
f. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 
g. Menyiapkan bahan peliputan berupa kaset, poster, foto, audio visual dan lain-lain; 
h. Menyusun bahan siaran pers berdasarkan data dan informasi dari satuan organisasi Departemen 

maupun instansi lain dan masyarakat; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Publikasi kebijakan dan kegiatan Departemen; 
b. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 
c. Abstrak peraturan perundang-undangan. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Komunikasi. 
b. Pelatihan : Public relation, dan lain-lain.  
c. Pengetahuan Kerja : Kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya,  

  sedangkan CPNS tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik : Sehat/Normal, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 2a, 3b, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Keuangan  
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II   : - Sekretariat Itjen 
   - Pusat pada Badan 
   - PTK Akamigas (Tidak ada penyetaraan eselonisasi di PTK Akamigas) 
b. Eselon III   : - Bagian Umum dan Keuangan 
   - Bagian Tata Usaha 
   - UPT pada Pusat 
c. Eselon IV   : - Subbagian Tata Usaha dan Keuangan 
   - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Tata Usaha 
   - Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan penatausahaan pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan sistem akuntansi instansi, serta 
pelaporan keuangan. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Rencana Kerja dan Anggaran, serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); 
c. Dokumen dan bukti pertanggungjawaban keuangan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan nota keuangan Unit Utama; 
d. Melakukan telaahan atas Rencana Kerja dan Anggaran, serta DIPA; 
e. Menyiapkan bahan penyusunan target dan tarif PNBP; 
f. Melakukan telaahan, pencatatan, penyimpanan dan pengamanan atas dokumen pelaksanaan 

anggaran; 
g. Melakukan pengolahan data aplikasi Sistem Akuntansi Instansi; 
h. Menyiapkan bahan konsolidasi dan rekonsiliasi anggaran; 
i. Menyiapkan bahan penyelesaian kerugian negara, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; 
j. Menyiapkan bahan laporan realisasi dan pertanggungjawaban keuangan;  
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Bahan penyusunan target/tarif PNBP;  
b. Dokumentasi pelaksanaan anggaran; 
c. Kelengkapan data pada Sistem Akuntansi Instansi; 
d. Bahan konsolidasi dan rekonsiliasi anggaran; 
e. Bahan laporan realisasi dan pertanggungjawaban keuangan. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi atau Manajemen. 
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b. Pelatihan : Perbendaharaan, penerapan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi, dan lain-
lain. 

c. Pengetahuan Kerja : Standar Akuntansi Indonesia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : Q, N. 
g. Temperamen : M, R 
h. Minat :  1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengawas Pemeliharaan Barang Inventaris 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II   : - Biro Umum 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
   - Pusat pada Badan    
b. Eselon III   : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
   - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
   - Bagian Umum dan Kepegawaian 
   - Bagian Umum dan Keuangan  
   - Bagian Umum 
   - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV   : - Subbagian Urusan Dalam Departemen 
   - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
   - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Rumah Tangga 
   - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Kepegawaian dan Umum 
   - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Memantau dan menelaah kondisi barang inventaris, serta mengawasi pekerjaan pemeliharaan dan 
perbaikan barang inventaris. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Daftar barang inventaris; 
c. Petunjuk manual pemeliharaan barang inventaris; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Alat bantu deteksi fungsi elektro/mesin mekanik dan bangunan. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Memantau keadaan operasi instalasi listrik, AC, meja kursi, telepon, mesin genset, lift, kendaraan 

dinas, perlengkapan sound system, audio visual, komputer, bangunan, instalasi air dan barang 
inventaris operasional kerja lainnya; 

d. Menganalisis kerusakan barang inventaris berdasarkan laporan atau permintaan, serta membuat 
laporan kebutuhan perawatan barang inventaris operasional kerja; 

e. Mengawasi dan memantau pekerjaan perbaikan barang inventaris yang dilakukan petugas atau pihak 
ketiga/rekanan untuk mengetahui perkembangan pekerjaan perbaikan; 

f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Daftar kebutuhan perawatan/pemeliharaan barang inventaris; 
b. Operasional barang inventaris kantor. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal DIII Teknik Mesin, Listrik, atau Bangunan. 
b. Pelatihan : Teknik Mesin, Elektro Mekanik, Bangunan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistim perawatan mesin, elektro mekanik dan bangunan.    
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, P. 
g. Temperamen : P, R, J. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan : Penyusun Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbangtek 
 
2. Kedudukan :  

a. Eselon II  : Pusat pada Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 
b. Eselon III  : Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan 
c. Eselon IV : Subbidang Pengembangan Sarana 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis perkembangan teknologi untuk penyusunan rencana pengembangan sarana dan 
prasarana penelitian dan pengembangan teknologi Pusat. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Daftar inventarisasi sarana litbangtek; 
c. Dokumen ISO Pusat; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan data dan evaluasi kondisi/status pengelolaan barang inventarisasi sarana penelitian 

dan pengembangan teknologi; 
d. Mengikuti perkembangan penggunaan teknologi tinggi untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, 

serta mendalami mekanisme perolehan ISO; 
e. Melakukan review dokumen untuk improvement, tinjauan manajemen, audit internal sarana dan 

prasarana kelitbangan; 
f. Melakukan telaahan kelengkapan teknologi dan peralatan yang dimiliki lembaga penelitian lain untuk 

pengembangan kerja sama penelitian; 
g. Melakukan analisis kebutuhan pengembangan sarana penelitian dan pengembangan teknologi; 
h. Melakukan analisis pengembangan sistem manajemen mutu dan studi banding dengan lembaga 

kelitbangan lainnya; 
i. Menyiapkan bahan rencana pengembangan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
  
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data kondisi/status pengelolaan barang inventaris sarana penelitian dan pengembangan teknologi; 
b. Hasil analisis kebutuhan dan pengembangan sistem manajemen mutu sarana penelitian dan 

pengembangan teknologi; 
c. Bahan rencana pengembangan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Kimia, MIPA Kimia, Teknik Pertambangan, Teknik 
Geologi, Teknik Pertambangan, Teknik Mesin, Teknik Elektro 
(Ketenagalistrikan), atau Manajemen, sesuai bidang tugas yang 
ditangani oleh satuan organisasi yang bersangkutan.  

b. Pelatihan : Pengenalan Bahan Bahaya Beracun, ISO/SNI/Auditor ISO, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Tata ruang kerja, Studi Gerak, Studi Waktu, ISO, Akreditasi alat. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1a, 2b, 3b, 4b. 
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1. Nama Jabatan : Pemelihara Sarana dan Prasarana Litbangtek 
 
2. Kedudukan :  

a. Eselon II  : Pusat pada Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 
b. Eselon III  : Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan 
c. Eselon IV : Subbidang Pengoperasian Sarana 

 
3. Ringkasan Tugas :    

Melakukan pemeliharaan teknis dan pengaturan jadwal penggunaan untuk kesiapan penggunaan alat dan 
bahan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan Pusat. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data inventaris sarana dan prasarana kelitbangan; 
c. SOP/manual book pemeliharaan peralatan kelitbangan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Peralatan sarana teknik/laboratorium; 
d. Toolkit. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis dan evaluasi kondisi/status pengelolaan barang inventarisasi sarana kelitbangan; 
d. Menyiapkan saran teknik perbaikan dan program pemeliharaan sarana dan prasarana kelitbangan;  
e. Mengadakan suku cadang peralatan dan bahan baku untuk kegiatan kelitbangan; 
f. Melakukan perbaikan teknis terhadap kerusakan operasional sarana dan prasarana kelitbangan; 
g. Melakukan pengawasan pelaksanaan perbaikan terhadap kerusakan berat sarana dan prasarana 

kelitbangan; 
h. Menjaga tingkat kesiapan operasi penggunaan sarana dan prasarana penelitian, laboratorium atau 

alat uji yang akan digunakan dalam kegiatan penelitian dan pengujian; 
i. Menyiapkan bahan pengaturan dan penjadwalan atas permintaan penggunaan sarana dan prasarana 

kelitbangan; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis kondisi/status pengelolaan barang inventarisasi sarana kelitbangan; 
b. Saran teknik perbaikan dan program pemeliharaan sarana dan prasarana kelitbangan; 
c. Suku cadang peralatan dan bahan baku untuk kegiatan kelitbangan; 
d. Pemeliharaan peralatan/perlengkapan sarana dan prasarana kelitbangan; 
e. Bahan pengaturan dan penjadwalan penggunaan sarana dan prasarana kelitbangan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Mesin atau Teknik Elektro (Ketenagalistrikan). 
b. Pelatihan : Pengujian laik operasi pemeliharaan, maintenance instrument, dan lain-

lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kelaikan teknis dan keselamatan operasi. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, P. 
g. Temperamen : D, T, J. 
h. Minat : 1a, 2b, 3b, 4b. 
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1. Nama Jabatan : Pengkaji Teknologi ESDM 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Pusat pada Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 
b. Eselon III : Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan 
c. Eselon IV : - Subbidang Pengembangan Sarana 
  - Subbidang Pengoperasian Sarana 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta kajian teknologi bidang migas, 
ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, geologi kelautan, atau pertambangan. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Rencana kerja kajian teknologi; 
c. Hasil kajian/litbang teknologi; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Merencanakan program kegiatan penelitian dan pengembangan serta pelayanan jasa litbang; 
d. Melakukan kajian dan evaluasi hasil penelitian dan pengembangan serta pelayanan jasa litbang; 
e. Mendokumentasikan data hasil penelitian dan pengembangan serta pelayanan jasa litbang; 
f. Menyebarluaskan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta pelayanan jasa litbang; 
g. Mengelola sarana/fasilitas penelitian dan pengembangan serta pelayanan jasa litbang; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja :   

a. Hasil kajian teknologi; 
b. Dokumentasi hasil kajian teknologi. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1/S2/S3 Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik 
Pertambangan, Teknik Geologi, Teknik Kimia, Teknik Metalurgi, Teknik 
Perminyakan atau Teknik Geofisika, sesuai bidang tugas yang ditangani 
oleh satuan organisasi yang bersangkutan. 

b. Pelatihan : Productivity improvement, jabatan fungsional, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistem kerja penelitian, penyelidikan, perekayasa, dan lain-lain. 
d. Pengalaman Kerja : PNS minimal 5 tahun kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, N, S. 
g. Temperamen : T, F, J. 
h. Minat : 1a, 2b, 3b, 4b. 
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1. Nama Jabatan : Penyusun Rencana dan Program Litbangtek 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Pusat pada Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 
b. Eselon III : Bidang Program 
c. Eselon IV : Subbidang Penyiapan Rencana 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Pusat untuk bahan kebijakan pimpinan. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Pusat ; 
c. Rencana strategis Departemen dan Unit Utama; 
d. Usulan rencana kerja; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis potensi dan prioritas pengembangan kegiatan Pusat; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang, serta 

rencana strategis Pusat; 
e. Menelaah usulan kegiatan penelitian dan pengembangan Pusat; 
f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan presentasi rencana kegiatan Pusat; 
g. Menyiapkan bahan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (RK-KL) dan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Lembaga (RKA-KL) berbasis kinerja; 
h. Menyusun rumusan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen pendukung pada 

satuan kerja Pusat; 
i. Menyiapkan bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis potensi dan prioritas pengembangan kegiatan Pusat;  
b. Bahan penyusunan rencana kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang, serta rencana 

strategis Pusat; 
c. Bahan RK-KL, RKA-KL, dan DIPA; 
d. Bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Pertambangan, Teknik Geologi , Teknik 
Perminyakan, Teknik Elektro (Ketenagalistrikan), atau Teknik Mesin, 
sesuai bidang tugas yang ditangani oleh satuan organisasi yang 
bersangkutan. 

b. Pelatihan : Perencanaan pembangunan nasional, manajemen investasi, dan lain-lain 
c. Pengetahuan Kerja : Tahap kegiatan usaha ESDM. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1a, 2b, 3b, 4b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Laporan dan Dokumentasi  
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Pusat pada Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 
b. Eselon III  : Bidang Program 
c. Eselon IV : Subbidang Analisis dan Evaluasi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan secara berkala, serta pendokumentasian. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. RK-KL, RKA-KL, DIPA dan RKT; 
c. Laporan dan catatan kegiatan kelitbangan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menelaah rincian kegiatan, sasaran, dan program dalam RK-KL, RKA-KL, DIPA dan RKT Pusat; 
d. Mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan kelitbangan Pusat; 
e. Menyusun bahan laporan berkala kegiatan kelitbangan dan bahan laporan pimpinan Pusat; 
f. Menyusun dokumentasi pelaporan kegiatan Pusat; 
g. Menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat; 
h. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja untuk rekomendasi pengembangan kegiatan kelitbangan Pusat; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data pelaksanaan kegiatan kelitbangan Pusat; 
b. Bahan laporan berkala kegiatan kelitbangan dan bahan laporan pimpinan Pusat; 
c. Bahan LAKIP Pusat. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Pertambangan, Teknik Perminyakan, Teknik 
Elektro (Ketenagalistrikan), atau Teknik Mesin, sesuai bidang tugas yang 
ditangani oleh satuan organisasi yang bersangkutan. 

b. Pelatihan : Performance evaluation, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Tahap kegiatan usaha ESDM. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 2a, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Kerja Sama dan Layanan Jasa Teknologi 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Pusat pada Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 
b. Eselon III  : Bidang Afiliasi 
c. Eselon IV : Subbidang Afiliasi Jasa Teknologi 

   
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan kegiatan pengadministrasian kerja sama dan pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual 
(HAKI) Pusat. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Bahan usulan rencana kerja sama pihak ketiga; 
c. Data kerja sama terdahulu; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

  
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis potensi kerja sama layanan jasa teknologi; 
d. Menyiapkan rumusan rencana dan program kerja sama kelitbangan; 
e. Menyiapkan bahan dokumen dan negosiasi penawaran kerja sama jasa teknologi; 
f. Menyiapkan rancangan nota kesepakatan, perjanjian kerja sama, atau kontrak; 
g. Melakukan fasilitasi urusan HAKI Pusat, dan urusan izin/dokumen berkaitan dengan kerja sama luar 

negeri atau dengan instansi lainnya; 
h. Mengadakan koordinasi internal untuk pelaksanaan kerja sama/jasa teknologi Pusat; 
i. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kerja sama kelitbangan; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis potensi kerja sama layanan jasa teknologi; 
b. Bahan dokumen dan negosiasi penawaran kerja sama jasa teknologi; 
c. Rancangan nota kesepakatan, perjanjian kerja sama, atau kontrak; 
d. Fasilitasi urusan HAKI Pusat, dan urusan izin/dokumen berkaitan dengan kerja sama. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Pertambangan, Teknik Kimia, Teknik 
Perminyakan, atau Teknik Elektro (Ketenagalistrikan) , sesuai bidang 
tugas yang ditangani oleh satuan organisasi yang bersangkutan. 

b. Pelatihan : Teknik negosiasi, bahasa asing, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : HAKI, manajemen pemasaran, dan lain-lain. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, Q. 
g. Temperamen : D, I, T, F, J. 
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h. Minat : 1b, 2a, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Sistem Informasi 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : - Pusat Data dan Informasi ESDM 
  - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Pusat Sumber Daya Geologi 
  - Pusat Lingkungan Geologi 
  - Pusat Survei Geologi 
  - Pusat pada Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 
  - Pusat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM 
b. Eselon III  : - Bidang Penerapan Teknologi Informasi 
  - Bagian Data dan Informasi Pegawai  
  - Bidang Informasi 
  - Bidang Afiliasi 
  - Bidang Sarana Laboratorium dan Bengkel  
  - Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 
c. Eselon IV  : - Subbidang Perencanaan Teknologi Informasi 
  - Subbidang Penerapan Sistem Informasi 
  - Subbagian Penerapan Aplikasi Informasi Pegawai 
  - Subbidang Informasi dan Publikasi 
  - Subbidang Laboratorium 

  - Subbidang Program dan Kerja Sama 
  - Subbidang Perencanaan 
 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan analisis kebutuhan sistem untuk perancangan sistem informasi. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Sistem informasi yang telah ada; 
c. Data kebutuhan informasi; 
d. Data historis sistem informasi; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas :  
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mempelajari kebutuhan rencana pengembangan dan perancangan aplikasi sistem informasi; 
d. Merancang alur operasi aplikasi sistem informasi yang akan dibuat; 
e. Menguji kelaikan operasi atas hasil pengembangan sistem informasi; 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Analisa sistem informasi existing dan rancangan pengembangan aplikasi sistem informasi; 
b. Alur operasi sistem informasi; 
c. Uji kelaikan operasi sistem informasi. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal S1 Teknik Informatika atau Ilmu Komputer. 
b. Pelatihan : Rancang bangun situs informasi, sistem operasi berbasis jaringan, dan 

lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Perangkat keras dan lunak (hardware-software) komputer. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, N, S, Q. 
g. Temperamen : F, I, T. 
h. Minat : 1b, 2b, 3b, 4b. 
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1. Nama Jabatan : Pelaksana Publikasi dan Perpustakaan 
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II : Pusat pada Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 
b. Eselon III : Bidang Afiliasi 
c. Eselon IV : Subbidang Informasi dan Publikasi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan kegiatan dan penyebarluasan informasi kelitbangan, serta pengelolaan perpustakaan Pusat. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Laporan hasil kegiatan litbangtek; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyusun dokumen publikasi berupa jurnal ilmiah, buku, brosur, audio visual, content web-site dan 

lain-lain untuk publikasi kegiatan kelitbangan Pusat; 
d. Melakukan penyebaran dokumen penawaran kerja sama dengan instansi pemerintahan dan badan 

usaha; 
e. Memberikan layanan informasi/penjelasan kepada stakeholder untuk keperluan pengembangan kerja 

sama kegiatan penelitian; 
f. Menyiapkan penyelenggaraan pameran, seminar, talk show, dan lain-lain untuk pengembangan kerja 

sama penelitian; 
g. Melakukan koordinasi internal rencana pelaksanaan kerja sama kelitbangan; 
h. Memberikan pelayanan penerbitan atas hasil kegiatan penelitian dan pengembangan; 
i. Melakukan pengelolaan kepustakaan Pusat; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Dokumen publikasi; 
b. Penyebaran dokumen penawaran kerja sama; 
c. Layanan informasi/penjelasan kepada stakeholder; 
d. Pameran, seminar, talk show, dan lain-lain untuk pengembangan kerja sama penelitian; 
e. Penerbitan atas hasil kegiatan penelitian dan pengembangan; 
f. Pengelolaan kepustakaan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Pertambangan, Teknik Elektro 
(Ketenagalistrikan), Teknik Perminyakan, atau Teknik Kimia, sesuai 
bidang tugas yang ditangani oleh satuan organisasi yang bersangkutan. 

b. Pelatihan : Public relation, commercial law, fotografi, desain grafis, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen pemasaran. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik : Sehat/Normal, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1b, 2a, 3b. 
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1. Nama Jabatan : Nakhoda Kapal Laut 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan 
b. Eselon III : Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan 
c. Eselon IV : Subbidang Pengoperasian Sarana 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Memeriksa, mengontrol, memberi petunjuk dan mengkoordinasikan para awak buah kapal, serta 
memimpin manuver, mengatur kecepatan kapal dan menyimpan buku log mengenai peristiwa yang terjadi 
selama pelayaran kapal. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data rencana lokasi penelitian; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Kapal Laut; 
b. Komputer; 
c. Meja dan kursi; 
d. Peta, kompas, radar, dan peralatan navigasi; 
e. Perlengkapan operasi penyelamatan; 
f. Peralatan komunikasi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Memeriksa, mengontrol, mengkoordinasikan dan bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh 

kegiatan di kapal yang sedang berlayar, sehingga tujuan pelayaran dapat dicapai semaksimal 
mungkin; 

d. Memberi petunjuk kepada anak buah kapal mengenai perjalanan kapal di laut dengan menggunakan 
peralatan navigasi agar tujuan dan keselamatan pelayaran dapat dicapai; 

e. Memimpin manuver kapal dan mengatur kecepatan kapal yang sedang berlayar sesuai permintaan 
para peneliti, supaya kegiatan penelitian dapat berjalan dengan lancar; 

f. Mengatur, mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh perwira kapal dan awak 
kapal lainnya secara rutin agar seluruh kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya; 

g. Mengontrol cara pembuatan dan pembongkaran peralatan penelitian dan percontohan batuan dasar 
laut sehingga terjamin keselamatan dan kelengkapan peralatan dan contoh batuan sesuai dengan 
daftar yang ada; 

h. Mengatur dan mengawasi pemeliharaan kapal serta seluruh isinya baik pada waktu berlayar maupun 
pada waktu berlabuh supaya kondisi kapal serta seluruh isinya senantiasa dalam keadaan baik; 

i. Menyimpan buku log mengenai berbagai peristiwa selama pelayaran secara rutin bila diperlukan 
dapat dicari dengan cepat; 

j. Membantu Kepala Subbidang dalam hal mengurus surat perijinan dan jadwal perjalanan kapal kepada 
pihak yang berwenang agar dapat diperoleh kepastian pelayaran; 

k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja :   

a. Koordinasi seluruh kegiatan yang ada dikapal; 
b. Data posisi dan arah perjalanan kapal; 
c. Catatan buku log mengenai berbagai peristiwa selama pelayaran; 
d. Pemantauan/evaluasi; 
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e. Pelaporan penggunaan sarana. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan Ahli Nautika Tingkat II (ANT II) Strata 1. 
b. Pelatihan : Oceanografi, sistem komunikasi, navigasi, keselamatan pelayaran dan 

lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Penerapan prinsip dan logika ilmiah untuk menentukan arah kapal, Teori 

dasar dan metode berbicara efektif dan persuasif pada waktu 
mengadakan komunikasi dengan kapal dan pantai. 

d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, S. 
g. Temperamen : D, T. 
h. Minat : 1a, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Mualim Kapal Laut 
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan 
b. Eselon III  : Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan 
c. Eselon IV  : Subbidang Pengoperasian Sarana 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Merencanakan dan mengkoordinasikan, mengawasi seluruh kegiatan yang ada dianjungan dan geladak 
kapal, mengadakan komunikasi dengan kapal lain, serta membuat garis haluan lintasan kapal, 
memelihara peralatan pemadam kebakaran, peralatan keselamatan. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data rencana lokasi penelitian; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Perlengkapan operasi penyelamatan; 
d. Peralatan komunikasi dan navigasi. 
 

6. Rincian Tugas :  
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Merencanakan dan mengkoordinasikan, mengawasi seluruh kegiatan yang ada di anjungan dan 

geladak kapal; 
d. Mengadakan komunikasi dan melakukan pengamatan dengan kapal lain atau pantai dengan 

menggunakan sinyal cahaya, bendera atau radio telepon, sehingga keadaan kapal lain dan pantai 
dapat diketahui; 

e. Merencanakan pelayaran, sehingga dapat diketahui arah, panjang lintasan dan haluan kapal; 
f. Memelihara peralatan pemadam kebakaran dengan cara menempatkannya pada tempat-tempat 

tertentu sehingga apabila terjadi kebakaran dapat diambil segera, cepat dan tepat; 
g. Memelihara peralatan keselamatan seperti sekoci, rakit dan pelampung secara rutin sehingga apabila 

diperlukan dapat digunakan dengan baik; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Koordinasi seluruh kegiatan yang ada di kapal; 
b. Peta dan garis haluan lintasan kapal; 
c. Pemeliharaan peralatan pemadam api; 
d. Pemeliharaan peralatan keselamatan. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan Ahli Nautika Tingkat II (ANT II) Strata 1. 
b. Pelatihan : Oceanografi, sistem komunikasi, navigasi, keselamatan pelayaran dan 

lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Penerapan prinsip dan logika ilmiah untuk menentukan arah kapal, 

Pemahaman teori dasar dan metode berbicara efektif dan persuasif pada 
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waktu mengadakan komunikasi dengan kapal dan pantai, Keteknikan 
Nautika. 

d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, S. 
g. Temperamen : D, T. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b. 
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1. Nama Jabatan  : Masinis Kapal Laut 
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan 
b. Eselon III  : Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan 
c. Eselon IV  : Subbidang Pengoperasian Sarana 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Merencanakan, mengkoordinasikan dan memimpin seluruh kegiatan di kamar mesin kapal, sehingga 
kondisi mesin kapal senantiasa dalam keadaan baik. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data kerusakan kapal; 
c. Buku petunjuk perbaikan kerusakan mesin; 
d. Buku manual mesin; 
e. Suku cadang; 
f. Bahan bakar minyak dan pelumas; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Peralatan perbaikan (tool kit) 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Merencanakan, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Anak Buah Kapal dalam pelaksanaan 

pemeliharaan dan perbaikan mesin, peralatan mekanik dan listrik; 
d. Mengontrol mesin kapal selama dalam pelayaran; 
e. Mengontrol dan memberikan petunjuk kepada Anak Buah Kapal selama berada dalam kamar mesin; 
f. Mengajukan permintaan bahan bakar kapal dan seluruh perbekalan yang dibutuhkan untuk kamar 

mesin; 
g. Mencatat buku harian bagian mesin mengenai keadaan mesin kapal setiap hari; 
h. Merencanakan dan mengontrol jadwal jaga kamar mesin dan pelaksanaan tugas yang harus 

dilaksanakan secara rutin; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan Lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Koordinasi seluruh kegiatan yang ada di kamar mesin kapal; 
b. Perbaikan mesin kapal, peralatan listrik dan mekanik; 
c. Catatan buku harian kapal bagian mesin. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan Ahli Teknika Tingkat II (ATT II) Strata 1. 
b. Pelatihan : Mualim Pelayaran Besar (MPB) III menjadi ANT III, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Penerapan prinsip dan logika ilmiah untuk menentukan arah kapal, 

Pemahaman teori dasar dan metode berbicara efektif dan persuasif pada 
waktu mengadakan komunikasi dengan kapal dan pantai, Keteknikan 
Nautika. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, S, Q, M. 
g. Temperamen : D, O, B. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b. 
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PENJELASAN  TEKNIS 
PETA  JABATAN  DAN  URAIAN  JABATAN  FUNGSIONAL  UMUM 

DEPARTEMEN  ENERGI  DAN  SUMBER  DAYA  MINERAL 
 
 
A. KONSEP  DASAR 
 
1. Kerangka Pemikiran 
 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu, sehingga 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) perlu mengembangkan jabatan 
fungsional umum sebagai kelengkapan susunan organisasi, yang disusun dengan upaya untuk 
memenuhi tuntutan ke depan bagi PNS DESDM yang tidak menjabat struktural dan fungsional 
tertentu. 

 
DESDM sebelumnya telah memiliki buku jabatan non struktural umum dan non struktural teknis, 
terakhir diterbitkan pada tahun 1995/1996. Namun dalam perkembangannya mengalami 
permasalahan, antara lain sebagai berikut: 
a. belum disesuaikannya buku uraian jabatan non struktural, padahal terjadi perubahan 

organisasi DESDM beberapa kali; 
b. sebagian besar kualifikasi jabatan non struktural belum memenuhi tuntutan dan 

perkembangan ke depan, di mana kualifikasi persyaratan pendidikan masih mengakomodasi 
tingkat SLTA bahkan ke bawah; 

c. banyaknya pekerjaan dan tugas tertentu yang sudah tidak layak lagi dilakukan oleh PNS 
DESDM, sehingga berkembang penggunaan tenaga luar (outsourcing); dan 

d. adanya tumpang tindih jabatan non struktural dengan jabatan fungsional tertentu yang 
berkembang sejak tahun 2000. 

 
Untuk itu, DESDM perlu mengembangkan peta jabatan dan jabatan fungsional umum bagi PNS 
DESDM, yang dilakukan melalui analisis jabatan dalam rangka mendukung operasional kerja 
sesuai dengan wadah dan sistem kerja DESDM yang baru, sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja DESDM. 

 
2 Analisis Jabatan 
 

Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah 
menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta 
memberikan umpan balik bagi organisasi. 
 
Analisis Jabatan pada hakekatnya adalah analisis organisasi. Sesuai dengan hakekatnya, maka 
aspek pokok yang diteliti dalam analisis jabatan adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan 
fungsi-fungsi yang ada di setiap satuan organisasi. Penjabaran fungsi terlihat pada pelaksanaan 
tugas oleh semua pegawai yang berada di satuan organisasi kerja tersebut. Selain itu, aspek lain 
yang dianalisis antara lain adalah bahan yang dipergunakan dalam bekerja berikut peralatan 
kerjanya, keadaan tempat kerja, serta hal-hal lain yang mempengaruhi kemampuan kerja.  
 
Hasil analisis jabatan tidak terbatas untuk pengembangan peta jabatan dan jabatan fungsional 
umum, namun ke depan diarahkan untuk penyusunan: 
a. rumusan jabatan untuk setiap satuan organisasi kerja, yaitu jabatan struktural dan jabatan 

fungsional (fungsional tertentu dan fungsional umum); dan 
b. uraian jabatan struktural maupun jabatan fungsional. 
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Uraian jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, 
kode jabatan, kedudukan, ringkasan tugas, bahan kerja, sarana kerja, rincian tugas, keadaan 
tempat kerja, upaya fisik, hasil kerja, kemungkinan resiko bahaya, syarat jabatan. Uraian jabatan 
diartikan pula sebagai gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan jabatan. Sedangkan peta 
jabatan merupakan bentangan seluruh jabatan yang disusun secara vertikal maupun horizontal, 
baik untuk jabatan struktural, fungsional tertentu maupun fungsional umum, sebagai gambaran 
menyeluruh bagi jabatan yang ada dalam satuan organisasi atau dalam instansi. 

 
 
B. PENYUSUNAN  
 
1. Pelaksanaan Analisis Jabatan 
 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 
tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, DESDM diwajibkan untuk menyusun peta 
jabatan dan uraian jabatan. 

 
Untuk melaksanakan analisis jabatan, DESDM membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, yang 
sebagian besar beranggotakan para pejabat yang dipilih dari setiap satuan organisasi setingkat 
eselon II di lingkungan DESDM. Para pejabat dimaksud ditunjuk berdasarkan pengalaman yang 
memadai untuk melakukan analisis jabatan melalui kegiatan observasi, wawancara maupun 
pengolahan data dalam rangka penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan. Pengembangan 
jabatan yang disusun dalam Peraturan Menteri ini adalah terbatas untuk jabatan fungsional umum 
DESDM yang berada di bawah jabatan struktural (eselonisasi). 

 
Penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum DESDM berlangsung sejak 
September tahun 2005. Para pejabat dimaksud dibekali arahan dan bimbingan langsung oleh 
Sekretariat Jenderal c.q. Biro Kepegawaian dan Organisasi DESDM maupun narasumber dari 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Para pejabat dimaksud melakukan analisis tugas 
dan fungsi utama yang ada dalam satuan organisasinya, yang dilanjutkan dengan pengumpulan 
data jabatan untuk pengisian data dalam struktur informasi jabatan fungsional umum atau format 
penyusunan uraian jabatan. 

 
Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum DESDM merupakan hasil proses pembahasan 
berulang kali dengan para pejabat dimaksud untuk memperoleh kesesuaian kriteria pembentukan 
nomenklatur jabatan, sinkronisasi kedudukan jabatan dengan tugas dan fungsi strukturalnya, 
kejelasan rincian tugas, efisiensi jabatan, tuntutan kualifikasi pendidikan ke depan, standardisasi 
penulisan dan lain-lain. Selanjutnya hasil akhir peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum 
DESDM dikonfirmasikan kembali ke Unit Utama di lingkungan DESDM. 

 
2. Penyusunan Struktur Informasi Jabatan Fungsional Umum 
 

Penyusunan struktur informasi jabatan fungsional umum DESDM mengacu pedoman 
pelaksanaan analisis jabatan, dengan modifikasi dan pengembangan struktur informasi jabatan 
fungsional umum tersendiri sesuai kebutuhan penyusunan jabatan fungsional umum dan 
operasional kerja DESDM. 
 
Struktur informasi jabatan fungsional umum DESDM disusun dengan penjelasan sebagai berikut: 
 
2.1. Nama Jabatan 
 
 Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang 

berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.  
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 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara. Peta jabatan adalah susunan jabatan 
yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, 
dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan 
seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam satuan organisasi. 

 
 Pembentukan suatu jabatan fungsional umum dengan nama/nomenklatur tersendiri, perlu 

memperhatikan kriteria sebagai berikut: 
a. Identitas jabatan, yang bercirikan memiliki gambaran tugas yang menjadi tanggung 

jawab pemegang jabatan; 
b. Beban kerja yang memadai, yang bercirikan memiliki kompleksitas dan volume kerja 

minimal untuk 1 (satu) orang pegawai; 
c. Keberlangsungan jabatan, yang bercirikan menyerap waktu kerja penuh dan memiliki 

tingkat kontinuitas yang tinggi; 
d. Homogenitas dan/atau spesialisasi pekerjaan, yang bercirikan memiliki komponen 

pekerjaan tertentu yang serumpun, namun bukan menggambarkan posisi pekerjaan; 
e. Non kewenangan, yang bercirikan tidak memiliki hak untuk memutuskan hasil akhir 

suatu pekerjaan; 
f. Tidak tumpang tindih, yang bercirikan tidak memiliki kelompok pekerjaan yang sama 

dengan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu, termasuk dengan jabatan 
fungsional umum lainnya; 

g. Akademik jabatan, yang bercirikan memiliki pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang 
dapat diselesaikan oleh pemegang jabatan berkualifikasi pendidikan perguruan tinggi. 

 
Pembentukan nama jabatan fungsional umum yang berkualifikasi pendidikan SLTA ke 
bawah tidak dimasukkan dalam peta jabatan, karena tidak menjadi bagian kebijakan 
penyusunan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) DESDM ke depan, kecuali diatur 
khusus tersendiri secara nasional. Pembentukan jabatan fungsional umum DESDM yang 
berkualifikasi pendidikan SLTA ke bawah disusun tersendiri dalam Lampiran IX Peraturan 
Menteri ini. 

 
2.2. Kedudukan 

 
Kedudukan atau kedudukan jabatan adalah keberadaan posisi jabatan dalam satuan 
organisasi. Satu jabatan fungsional umum dapat berkedudukan di berbagai satuan 
organisasi yang memiliki kesesuaian tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan 
kegiatan satuan organisasi yang bersangkutan. 
 
Namun, pejabat yang diangkat dalam jabatan dimaksud bukan berarti memiliki kedudukan di 
berbagai satuan organisasi. Pejabat yang diangkat dalam jabatan fungsional umum 
berkedudukan hanya pada satu satuan organisasi. Dengan demikian, pengertian kedudukan 
jabatan tidak sama dengan kedudukan pejabat yang diangkat dalam jabatan. 

 
2.3. Ringkasan Tugas 

 
 Ringkasan tugas adalah uraian singkat yang memberikan gambaran umum tentang ruang 

lingkup tugas jabatan fungsional umum. 
 

2.4. Bahan Kerja 
 

 Bahan kerja adalah masukan (input) yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi 
hasil kerja (output). 
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 Dalam setiap uraian jabatan fungsional umum, beberapa butir penting bahan kerja selalu 

distandarkan, yaitu peraturan perundang-undangan dan arahan/petunjuk atasan langsung, 
selain bahan kerja lain yang diperlukan. 

 
2.5. Sarana Kerja 

 
 Sarana kerja adalah perangkat kerja yang digunakan oleh pejabat yang bersangkutan untuk 

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. 
 

 Pada umumnya, sarana kerja berupa komputer, meja dan kursi, kecuali sarana kerja yang 
bersifat spesifik. 

 
2.6. Rincian Tugas 

 
 Rincian tugas atau dapat disebut job descriptions adalah paparan atau bentangan semua 

tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilaksanakan pemegang jabatan dalam 
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan sarana kerja dan dalam 
kondisi pelaksanaan tertentu.  

 
 Setiap rincian tugas suatu jabatan fungsional umum selalu diawali dengan: 

a. menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang 

ditangani; 
c. dan rincian tugas lainnya yang bersifat pokok sesuai hasil analisis jabatan; 
dan selalu diakhiri dengan tugas melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan 
sesuai garis kewenangan untuk kelancaran tugas. 

 
2.7. Keadaan Tempat Kerja 

 
 Keadaan Tempat Kerja adalah keadaan tempat kerja di mana pemegang jabatan melakukan 

tugasnya. 
 

 Pada umumnya, informasi mengenai keadaan tempat kerja yaitu berada di suatu ruangan 
kantor kerja. 

 
2.8. Hasil Kerja 

 
 Hasil kerja adalah keluaran langsung (output) yang harus dihasilkan oleh pemegang jabatan 

berdasarkan uraian tugas jabatan fungsional umum. 
 

 Hasil kerja yang tertulis dalam uraian jabatan fungsional umum merupakan standar keluaran 
langsung yang dibebankan kepada pemegang jabatan, sehingga pemegang jabatan 
diharapkan mampu menciptakan output di atas standar keluaran langsung dimaksud sesuai 
petunjuk atasan berdasarkan garis kewenangannya. 

 
2.9. Upaya Fisik 
 
 Upaya Fisik adalah gerakan fisik pemegang jabatan untuk melaksanakan tugas. Upaya Fisik 

pada umumnya dinyatakan duduk dan berjalan. 
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2.10. Kemungkinan Resiko Bahaya 
 
 Kemungkinan Resiko Bahaya adalah potensi resiko kecelakaan fisik akibat pelaksanaan 

tugas. Kemungkinan Resiko Bahaya pada umumnya diisi tidak ada, kecuali untuk 
jabatan/pekerjaan tertentu. 

 
2.11. Syarat Jabatan 
 
 Syarat Jabatan merupakan rumusan tentang kualifikasi dan kemampuan kerja yang dituntut 

untuk dapat melaksanakan tugas jabatan. Kemampuan kerja dapat dipenuhi setelah 
CPNS/PNS memangku jabatan tersebut melalui pelatihan dan peningkatan pengetahuan 
kerja yang disyaratkan. 

 
a. Pendidikan 
 Pendidikan adalah syarat kualifikasi tingkat pendidikan tertentu yang diperlukan bagi 

CPNS, sedangkan bagi PNS sebagai calon pemegang jabatan fungsional umum cukup 
pengalaman kerja di bidangnya atau yang serumpun. 

b. Pelatihan 
 Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang perlu ditempuh 

pemegang jabatan fungsional umum untuk meningkatkan kemampuan kerja sesuai 
dengan tuntutan pelaksanaan tugas. 

c. Pengetahuan Kerja 
 Pengetahuan kerja adalah ilmu dan/atau informasi yang perlu dimiliki oleh pemegang 

jabatan fungsional umum untuk mendukung pelaksanaan tugas.  
d. Pengalaman Kerja 
 Pengalaman kerja adalah masa kerja PNS yang diperlukan untuk menduduki suatu 

jabatan fungsional umum. 
e. Kondisi Fisik 
 Kondisi Fisik adalah keadaan fisik calon pemegang jabatan. Pada umumnya syarat 

kondisi fisik adalah tidak membedakan laki-laki atau perempuan. 
f. Bakat 
 Bakat adalah indikasi potensi diri yang diperlukan untuk memangku suatu jabatan. 

 

Indikator Bakat: 
G Intelegensia, yaitu kemampuan belajar secara umum 

V Bakat Verbal, kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya 
secara efektif 

N Bakat Numerik, kemampuan untuk melakukan operasi arithmatik secara tepat dan 
akurat 

S Bakat pandang ruang, kemampuan berfikir secara visual mengenai bentuk-bentuk 
geometris, untuk memahami gambar-gambar dari benda-benda tiga dimensi 

P Bakat penerapan bentuk, kemampuan menyerap perincian-perincian yang berkaitan 
dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik 

Q Bakat ketelitian, kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan 
verbal atau dalam tabel 

K Bakat kondisi motor, kemampuan untuk mengkoordinir mata, tangan dan jari secara 
cepat dan cermat dalam membuat gerakan yang cepat 
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F Bakat kecakatan jari, kemampuan menggerakkan tangan dengan mudah dan penuh 
ketrampilan 

E Bakat kondisi mata, tangan, kaki, kemampuan menggerakkan tangan dan kaki 
secara koordinatif satu sama lain sesuai rangasangan penglihatan 

C Bakat membedakan warna, kemampuan memadukan atau membedakan berbagai 
warna yang asli yang gemerlapan. 

 
 

g. Temperamen 
 Temperamen adalah indikasi karakter dan kemampuan diri yang diperlukan untuk 

memangku suatu jabatan. 
 

Indikator Temperamen: 

D Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan 
memimpin, mengendalikan atau merencanakan 

F Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran 
perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandang pribadi 

I Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang 
lain dalam pendapat, sikap atau mertimbangan mengenai gagsan 

J 
Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan pembuatan kesimpulan, penilaian 
atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria rangsangan indra atau atas dasar 
pertimbangan pribadi. 

M 
Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, 
pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan criteria yang 
diukur atau yang dapat diuji. 

P Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari 
hanya penerimaan dan perbuatan instruksi 

R 
Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau 
secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan perangkat 
prosedur urutan atau kecepatan tertentu 

S 
Kemampuan menyesuaiakn diri untuk bekerja dengan ketegangan jiwa jika 
berhadapan dengan keadaan darurat kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja 
dengan kecepatan kerja dan perhatian teryus menerus merupakan keseluruhan atau 
sebagian aspek pekerjaan 

T 
Kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas, sering berganti 
dari tugas yang satu ke tugas yang lain yang berbagai sifatnya tanpa kehilangan 
efisiensi atau ketenangan diri 

 
h. Minat 
 Minat adalah kombinasi indikasi keinginan pegawai yang sesuai untuk menangani 

pekerjaan tertentu dalam suatu jabatan.  
 

Indikator Minat: 

1a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan benda atau 
obyek tertentu.  

1b 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan komunikasi 
data. 

2a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan orang, 
dalam niaga. 

2b Pilihan melakukan kegiatan yang 
bersifat ilmiah dan teknik. 

3a Pilihan melakukan kegiatan rutin, 
konkrit dan teratur. 3b Pilihan melakukan kegiatan yang 

bersifat abstrak dan kreatif. 

4a Pilihan melakukan kegiatan yang 
dianggap baik bagi orang lain. 4b 

Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan proses, mesin 
dan mekanik. 

5a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
menghasilkan prestise atau 
penghargaan dari pihak lain. 

5b 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
menghasilkan kepuasan nyata dan 
produksi. 
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C. PENERAPAN 
 
Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum menghasilkan informasi jabatan yang diterapkan 
untuk kepentingan manajemen sumber daya manusia.  
 
1. Penyusunan Formasi Pegawai 
 

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi 
Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 

 
Peta jabatan merupakan acuan untuk pelaksanaan analisis kebutuhan dan penyediaan formasi 
CPNS pada satuan organisasi DESDM yang bersangkutan, kecuali jabatan fungsional umum 
tertentu. Uraian jabatan fungsional umum memberikan informasi nama jabatan, ringkasan tugas, 
syarat jabatan, dan lain-lain yang disyaratkan dalam penyusunan formasi CPNS DESDM. 

 
Beberapa jabatan fungsional umum tertentu tidak bisa menjadi dasar kebutuhan formasi jabatan 
sebagaimana uraian jabatan yang bersangkutan walaupun tercantum dalam peta jabatan, yaitu 
sebagai berikut: 
e. Penyelidik Geologi pada Badan Geologi; 
f. Penyelidik Geofisika pada Badan Geologi; dan 
g. Pengkaji Teknologi ESDM pada Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber 

Daya Mineral. 
Jabatan di atas dibentuk dengan perlakuan khusus karena terkait dengan jabatan fungsional 
tertentu, mengingat kepentingan penempatan pegawai dalam rangka pembinaan kepegawaian. 
 
Formasi CPNS DESDM untuk calon jabatan fungsional tertentu dapat disusun, sepanjang layak 
berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan formasi CPNS, dengan syarat pendidikan formal 
minimal Sarjana S1 dan diutamakan Sarjana S2. 

 
2. Pengadaan Pegawai 
 

Pengadaan pegawai meliputi perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, 
pengangkatan CPNS s.d. menjadi PNS dalam jabatan fungsional umum. 

 
Uraian jabatan fungsional umum menyediakan informasi nama jabatan, ringkasan tugas, syarat 
jabatan, bakat, temperamen dan minat yang sangat diperlukan untuk kepentingan proses 
pengadaan pegawai. 

 
3. Pengangkatan Jabatan dan Kenaikan Pangkat 
 

Pengangkatan dalam jabatan adalah penempatan/pemindahan PNS berdasarkan nama jabatan 
yang tercantum dalam peta jabatan dan/atau uraian jabatan. Jabatan dimaksud meliputi jabatan 
struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu. 

 
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS 
tehadap negara. Kenaikan pangkat menggunakan peta jabatan dan uraian jabatan dalam rangka 
penyesuaian golongan dan penyesuaian ijazah. 
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Khusus PNS DESDM berkualifikasi SLTA ke bawah yang tidak menduduki jabatan struktural 
maupun fungsional tertentu, pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat menggunakan 
uraian jabatan fungsional umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri 
ini. 

 
Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum DESDM pada jabatan Penyelidik Geologi, 
Penyelidik Geofisika dan Pengkaji Teknologi ESDM, dilaksanakan bagi PNS DESDM yang tidak 
lagi mengikuti jenjang karir dalam jabatan fungsional tertentu maupun jabatan struktural, namun 
aktivitas penyelidikan dan penelitian pegawai yang bersangkutan masih dibutuhkan.  
 
Pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu bagi PNS DESDM yang telah ada, mengikuti 
pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang 
berpendidikan SLTA (keterampilan) maupun Sarjana (keahlian). 
 

4. Petunjuk Kerja 
 

Uraian jabatan fungsional umum merupakan informasi jabatan yang memberikan petunjuk kerja, 
antara lain berupa rincian tugas dan hasil kerja yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh 
pemegang jabatan, sehingga dapat menjadi acuan untuk penilaian kinerja. 

 
5. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan  
 

Uraian jabatan fungsional umum mencakup informasi tentang pelatihan dan pengetahuan kerja 
yang dibutuhkan bagi pemegang jabatan dalam menjalankan tugasnya, sehingga berguna 
sebagai salah satu dasar penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan dalam jabatan bagi 
aparatur DESDM. 

 
6. Perencanaan Karier 
 

Karier PNS DESDM ditentukan melalui sistem pengembangan pegawai yang dirancang antara 
lain berdasarkan jalur, jenjang, pangkat dan jabatan. Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional 
umum memberikan arahan bagi rumusan perencanaan karier PNS DESDM. 

 
7. Evaluasi Jabatan 
 

Uraian jabatan fungsional umum merupakan informasi yang dapat menjadi dasar pelaksanaan 
evaluasi jabatan DESDM, mengingat dalam tahap pelaksanaan evaluasi jabatan dengan metode 
profil meliputi kegiatan inventarisasi jabatan, penentuan jabatan tolok, uraian tugas, karakteristik, 
penilaian/profiling, bobot pekerjaan, klasifikasi dan pemutakhiran, yang sangat penting bagi 
penentuan pola penggajian/remunerasi. Selain itu, informasi jabatan dapat menjadi database 
pada sistem informasi kepegawaian dalam rangka mendukung kegiatan evaluasi jabatan.  
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1. Nama Jabatan  : Administrator Jaringan dan Database 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II  : - Sekretariat Ditjen/Badan 
  - Pusat Sumber Daya Geologi 
  - Pusat Lingkungan Geologi 
  - Pusat Survei Geologi 
  - Pusat pada Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 
  - Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara 
  - Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 
  - Pusdiklat Geologi 
b. Eselon III  : - Bagian Rencana dan Laporan 
  - Bidang Informasi 
  - Bidang Afiliasi 
  - Bidang Sarana Teknis 
  - Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 
c. Eselon IV  : - Subbagian Pengelolaan Informasi 
  - Subbidang Penyediaan Informasi Publik 
  - Subbidang Informasi dan Publikasi 
  - Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 
  - Subbidang Program dan Kerja Sama 
  - Subbidang Perencanaan 

 
3. Ringkasan Tugas  :  
 Melakukan pengelolaan jaringan/infrastruktur informasi (LAN/WAN) untuk operasi komunikasi antar 

komputer dan pengelolaan basis data/database pada satuan organisasi Departemen. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Desain dan infratruktur jaringan; 
c. Data komputer yang sudah terhubung ke jaringan; 
d. Informasi perkembangan teknologi jaringan; 
e. Tata letak perangkat jaringan dan ruang/gedung instalasi; 
f. Desain awal struktur database; 
g. Data yang akan dimutakhirkan (updating); 
h. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Komputer Server; 
c. Sistem manajemen database; 
d. Perangkat perbaikan jaringan; 
e. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menginventarisir jaringan LAN/WAN dan administrasi pemakaian nomor komputer (Internet protocol); 
d. Menelusuri kerusakan jaringan dan melakukan perbaikan jaringan, serta mengatur lalulintas jaringan 

informasi; 
e. Menyusun bahan rencana pengembangan jaringan;  
f. Merancang struktur basis data/database dan mengendalikan pemutakhiran (updating) data, serta 

mengambil data sesuai keperluan (query); 
g. Melakukan pemantauan, pengendalian akses user ke jaringan LAN/WAN dan database; 
h. Memonitor dan mengoptimalisasi performa dan keamanan (security) database, serta merencanakan 

backup dan recovery database; 
i. Membuat buku petunjuk penggunaan (user manual book) jaringan dan database; 
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j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Rancangan rencana pengembangan jaringan/infrastruktur informasi; 
b. Kelancaran operasi Local Area Network/Wide Area Network); 
c. Nomor identitas komputer (Internet protocol); 
d. Analisis pengembangan struktur database; 
e. Kelancaran operasi permintaan data (Query) dan pemutakhiran data (updating); 
f. Buku petunjuk penggunaan (user manual book) jaringan dan database. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada.  
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal S1 Teknik Informatika, Ilmu Komputer, atau Teknik Komputer. 
b. Pelatihan : Teknologi Jaringan dan teknologi sistem operasi berbasis jaringan, 

Database Oracle/MS SQL Server/My Sql, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Perangkat keras dan lunak (hardware-software) komputer. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, N, S, Q. 
g. Temperamen : F, I, T. 
h. Minat : 1b, 2b, 3b, 4b. 
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1. Nama Jabatan : Penyusun Program Kerja 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : Bagian Rencana dan Laporan 
c. Eselon IV : - Subbagian Penyiapan Rencana Kerja 
   - Subbagian Penyiapan Rencana 
   - Subbagian Penyusunan Rencana dan Program 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan perumusan rencana kerja dan anggaran untuk penyusunan kebijakan dan program Unit 
Utama. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Departemen; 
c. Data penyerapan APBN tahun berjalan; 
d. Data usulan kegiatan dan anggaran satuan kerja Departemen; 
e. Data RPJP/M/T dan Renstra Departemen; 
f. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
g. Usulan rencana kerja pada satuan kerja Departemen; 
h. RAPBN tahun berikutnya; 
i. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan rumusan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (RK-KL), serta rumusan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang/Menengah/Tahunan Unit Utama; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Unit Utama; 
e. Menelaah tugas dan fungsi satuan organisasi Departemen untuk evaluasi rencana kegiatan pada 

satuan kerja Unit Utama; 
f. Menyiapkan rumusan masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dampak 

(impact) atas seluruh usulan rencana kegiatan pada satuan kerja Unit Utama; 
g. Meneliti kelengkapan dokumen setiap usulan rencana kegiatan pada satuan kerja Unit Utama; 
h. Menelaah kesesuaian usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dengan 

RPJP/M/T dan Renstra Unit Utama; 
i. Menyiapkan bahan rumusan anggaran satuan 2, satuan 3, serta rumusan RKA-KL dan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang berbasis tugas, fungsi dan kinerja satuan organisasi Unit Utama; 
j. Mengikuti pembahasan perencanaan anggaran pada satuan kerja Unit Utama dan pembahasan DIPA 

untuk pengujian alokasi anggaran setiap kegiatan; 
k. Memantau dan menganalisis pelaksanaan kegiatan RK-KL, RKA-KL dan Renstra Unit Utama; 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan Renstra, RK-KL dan RKA-KL untuk Unit Utama; 
b. Bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) untuk Unit Utama; 
c. Bahan rumusan DIPA satuan kerja pada Unit Utama; 
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d. Hasil analisis pelaksanaan RK-KL, RKA-KL dan Renstra Unit Utama. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Ekonomi Studi Pembangunan, atau Teknik 
bidang ESDM. 

b. Pelatihan : Perencanaan Pembangunan Nasional/Manajemen Proyek, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Moneter, Fiskal dan Tahap kegiatan usaha ESDM. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Laporan dan Kinerja  
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan  
b. Eselon III  : Bagian Rencana dan Laporan 
c. Eselon IV : - Subbagian Laporan  

- Subbagian Penyiapan Laporan 
- Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan akuntabilitas kinerja Unit Utama. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Renstra Departemen, Unit Utama dan Unit; 
c. Pedoman tentang Penyusunan LAKIP; 
d. Bahan masukan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan atau LAKIP dari Unit; 
e. Data kegiatan DIPA pada satuan kerja dan unit Departemen; 
f. Data pelaksanaan kegiatan Unit Utama dan Unit; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan sidang dan rapat kerja atau laporan pimpinan/laporan kerja rutin/laporan berkala 

Unit Utama; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan LAKIP dan RKT Unit Utama/Unit sesuai tugas, fungsi dan rencana 

strategis; 
e. Menelaah ketepatan pengisian input, output, outcome, benefit, impact dalam formulir LAKIP, RKT, 

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS); 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan sidang dan rapat kerja atau laporan pimpinan/laporan kerja rutin/laporan berkala Unit Utama; 
b. Bahan rumusan LAKIP dan RKT Unit Utama. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Manajemen, Ekonomi Studi Pembangunan, Teknik 
bidang ESDM, atau Administrasi Niaga. 

b. Pelatihan : Bimbingan teknis LAKIP, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen perencanaan anggaran, Good Public Governance. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, N, S. 
g. Temperamen : D, I, T. 
h. Minat : 1b, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Kepegawaian  
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
  - Pusat pada Badan 
  - PTK Akamigas (Tidak ada penyetaraan eselonisasi di PTK Akamigas) 
b. Eselon III  : - Bagian Data dan Informasi Pegawai 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Hukum dan Kepegawaian 
  - Bagian Kepegawaian 
  - Bagian Tata Usaha  
c. Eselon IV  : - Subbagian Tata Naskah dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Kepegawaian  
  - Subbagian Administrasi Kepegawaian 
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian 
  - Subbagian Mutasi Kepegawaian 

  - Subbagian Kepegawaian dan Umum  
  - Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 
 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melaksanakan dukungan administrasi urusan pembinaan kepegawaian pada satuan organisasi 
Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menganalisis data dan informasi pegawai, serta memeriksa keabsahan dokumen pegawai; 
d. Menyusun bahan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai, atau bahan penyusunan rencana 

kerja kepegawaian yang meliputi rencana kenaikan pangkat, pensiun, kenaikan gaji berkala, ujian 
dinas dan penyesuaian ijazah/pendidikan pegawai; 

e. Menyiapkan bahan urusan penempatan pegawai, pengangkatan, kepangkatan, diperbantukan, 
dipekerjakan, penarikan kembali, tugas/izin belajar (dalam dan luar negeri), pemberhentian, disiplin, 
penilaian kinerja pegawai, penilaian angka kredit, kesejahteraan/penghargaan dan penyelenggaraan 
Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan); 

f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Rencana pengembangan pegawai; 
b. Rencana kerja kepegawaian; 
c. Bahan mutasi pegawai; 
d. Kelengkapan data Sistem Informasi Kepegawaian. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Ilmu Hukum, atau Sospol. 
b. Pelatihan : Bimbingan teknis kepegawaian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Pengembangan Pegawai  
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai  
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Hukum dan Kepegawaian 

      - Bagian Kepegawaian 
c. Eselon IV  : - Subbagian Pengembangan Karir  
  - Subbagian Kepegawaian 

    - Subbagian Pengembangan Pegawai 
 

3. Ringkasan Tugas  :  
Melaksanakan analisis kepegawaian untuk pengembangan pegawai pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Hasil analisis jabatan; 
e. Hasil analisis identifikasi kebutuhan diklat; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan telaahan kondisi dan peta kekuatan kepegawaian; 
d. Meneliti informasi jabatan untuk kepentingan pengembangan pegawai; 
e. Menganalisis kesesuaian kondisi kompetensi personil terhadap standar kompetensi jabatan untuk 

pengembangan pegawai; 
f. Melakukan analisis kebutuhan pengembangan pegawai unit kerja Departemen; 
g. Menyusun prioritas kebutuhan pengembangan pegawai; 
h. Menyiapkan bahan rumusan perencanaan dan pola karier pegawai; 
i. Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen sumber daya manusia; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Data kondisi dan peta kekuatan kepegawaian;  
b. Hasil analisis kebutuhan dan prioritas pengembangan pegawai; 
c. Bahan rumusan perencanaan dan pola karir pegawai. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Hukum, atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Diklat teknis analisis jabatan dan kepegawaian, diklat teknis analisis 

kebutuhan diklat (TNA), bimbingan teknis kepegawaian, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Analis Kebutuhan Pejabat Fungsional 
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II  : - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Sekretariat Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Mutasi Pegawai  
  - Bagian Kepegawaian 
c. Eselon IV  : - Subbagian Mutasi Jabatan 
  - Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional 
  - Subbagian Pengembangan Pegawai 

  
3. Ringkasan Tugas  :  

Melakukan telaahan hasil analisis kebutuhan pejabat fungsional satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Organisasi dan tata kerja Departemen; 
c. Data dan informasi pegawai; 
d. Hasil analisis jabatan; 
e. Hasil analisis beban kerja; 
f. Hasil kompetensi jabatan; 
g. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan telaahan kondisi, beban kerja dan informasi jabatan dan peta kekuatan pegawai sebagai 

bahan pengangkatan jabatan fungsional; 
d. Melakukan analisis kesesuaian kompetensi personil terhadap kebutuhan pejabat fungsional;  
e. Melakukan telaahan hasil analisis kebutuhan pejabat fungsional unit kerja Departemen; 
f. Menyusun prioritas kebutuhan pejabat fungsional pada setiap unit kerja Departemen; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : Prioritas kebutuhan pejabat fungsional unit kerja Departemen. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Administrasi Negara, Hukum, atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Bimtek kepegawaian, bimtek analisis jabatan, bimtek analisis beban 

kerja, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen sumber daya manusia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, J, R. 
h. Minat : 1b, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Penyusun Laporan Pelaksanaan Anggaran 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Keuangan 
  - Sekretariat Ditjen/Badan  
b. Eselon III  : - Bagian Perbendaharaan 
  - Bagian Keuangan 
c. Eselon IV : - Subbagian Perbendaharaan Kantor Pusat dan Energi 
  - Subbagian Perbendaharaan Geologi dan Badan 
  - Subbagian Perbendaharaan 
   

3. Ringkasan Tugas : 
Menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan/penyerapan realisasi, serta penyiapan laporan 
pertanggungjawaban keuangan APBN pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data pelaksanaan/realisasi APBN pada satuan organisasi Departemen; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan koordinasi dan kompilasi pelaporan pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja; 
d. Menganalisa laporan pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan mata anggaran 

pengeluaran/fungsi/sub fungsi/kegiatan; 
e. Melakukan perekaman data dan pemutakhiran data pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja; 
f. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan anggaran penerimaan/belanja secara periodik; 
g. Melaksanakan pencocokan data penyerapan anggaran belanja dan realisasi penerimaan negara pada 

satuan organisasi Departemen; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : Laporan pelaksanaan anggaran pada satuan organisasi Departemen. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi. 
b. Pelatihan : Bimbingan Teknis Keuangan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistem pertanggungjawaban keuangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Barang Milik Negara 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II   : - Biro Keuangan 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
    - Pusat pada Badan 
b. Eselon III   : - Bagian Kekayaan Negara 
   - Bagian Keuangan 
   - Bagian Umum dan Keuangan 
    - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV   : - Subbagian Penyiapan Kekayaan Minyak dan Gas Bumi  
   - Subbagian Penyiapan Kekayaan Geologi dan Sumber Daya Mineral 
   - Subbagian Penyiapan Kekayaan Penunjang dan Ketenagalistrikan 
   - Subbagian Kekayaan Negara 
   - Subbagian Rumah Tangga 
    - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Catatan, data dan dokumen kekayaan negara; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan inventarisasi BMN untuk pendataan kekayaan negara; 
d. Menyiapkan Laporan Mutasi Barang Semesteran/Tahunan dan Laporan Tahunan terhadap BMN; 
e. Memantau dan melaporkan dokumentasi BMN; 
f. Melakukan pencatatan BMN untuk administrasi Buku Induk Barang Inventaris (BIBI); 
g. Menyiapkan bahan laporan inventarisasi BMN secara berkala; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Bahan Laporan Mutasi Barang Semesteran/Tahunan dan Laporan Tahunan terhadap BMN; 
b. Bahan BIBI; 
c. Laporan Inventarisasi BMN. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi atau Manajemen. 
b. Pelatihan : Perbendaharaan, penerapan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi, dan lain-

lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Manajemen aset. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : Q, N. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat :  1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengolah Sistem Akuntansi  
 
2. Kedudukan 

a. Eselon II  : - Biro Keuangan 
  - Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Akuntansi 
  - Bagian Keuangan 
c. Eselon IV : - Subbagian Penyiapan Realisasi Anggaran 
  - Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 
  - Subbagian Akuntansi  

  
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pengumpulan, penelaahan dan perekaman data untuk implementasi sistem akuntansi instansi 
pada satuan organisasi Departemen. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) satuan kerja Departemen; 
c. Data SPM dan SP2D satuan kerja Departemen; 
d. Data bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan Departemen; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan dokumen sumber penerimaan, pengeluaran dan bahan pembuatan neraca; 
d. Mengolah data anggaran dan realisasi anggaran penerimaan maupun pengeluaran anggaran; 
e. Melakukan pemasukan data laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran ke dalam 

aplikasi komputer; 
f. Menyiapkan laporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Akuntansi Barang Milik 

Negara (SABMN) dan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai bidang kegiatan; 
g. Mencetak dan meneliti keakuratan konsep laporan SAI, SAAT dan SAP sesuai bidang kegiatan; 
h. Menyimpan dokumen SSBP/SPM/SP2D, rekapitulasi pendapatan dan belanja, dan data neraca; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 

 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Laporan Akuntansi Instansi dan Departemen; 
b. Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 

11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi. 
b. Pelatihan : Sistem Akuntansi Pemerintah, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Standardisasi akuntansi dan perbendaharaan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, P, Q. 
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g. Temperamen : M, P, R. 
h. Minat : 1a,3a.  
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1. Nama Jabatan  : Sekretaris Menteri/Eselon I 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Tata Usaha 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 

  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 

c. Eselon IV : - Subbagian Tata Usaha Menteri 
  - Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Tata Usaha 
  - Subbagian Tata Usaha dan Keuangan 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan dukungan administrasi Menteri/Eselon I yang meliputi kesekretariatan, ketatausahaan, 
layanan komunikasi, serta menyiapkan acara dan jadwal pimpinan guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas Menteri/Eselon I. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan Tata Persuratan Dinas; 
c. Kamus bahasa; 
d. Daftar alamat/telepon/faksimili/e-mail pejabat dan instansi pemerintah/BUMN; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat bahan lain yang ditujukan kepada 

Menteri/Eselon I; 
d. Menyusun acara kegiatan Menteri/Eselon I sesuai dengan rencana kegiatan dan petunjuknya dalam 

buku agenda dan papan kegiatan sebagai informasi dan jadwal kegiatan; 
e. Membuat notulen atau risalah rapat tertentu pada acara Menteri/Eselon I; 
f. Meneliti konsep surat Menteri/Eselon I dari segi tata persuratan dinas; 
g. Menyiapkan agenda acara atau jadwal Menteri/Eselon I, serta mengingatkan Menteri/Eselon I tentang 

jadwal kegiatan;  
h. Menghubungi dan mengkonfirmasikan kepada Unit Utama dan instansi terkait tentang acara dan 

keprotokolan Menteri/Eselon I; 
i. Menerima tamu dan penjadwalan pertemuan dengan Menteri/Eselon I; 
j. Melaksanakan dokumentasi sesuai kebutuhan Menteri/Eselon I; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Jadwal acara Menteri/Eselon I; 
b. Dokumen persuratan Menteri/Eselon I; 
c. Catatan/notulen rapat tertentu; 



 

 

26 

d. Informasi kenegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII Sekretaris atau bidang ilmu sosial lainnya. 
b. Pelatihan : Sekretaris, komputer, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Administrasi kantor, Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan, Microsoft 

Office. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : P, Q, F. 
g. Temperamen : P, R, M. 
h. Minat : 1a, 3a, 4a. 



 

 

27 

1. Nama Jabatan  : Protokol 
 

2. Kedudukan : 
a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Protokol Pimpinan Departemen 
  - Subbagian Protokol Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Tata Usaha 
  - Subbagian Rumah Tangga 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan kegiatan keprotokolan Menteri dan pimpinan satuan organisasi Unit Utama, guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Jadwal pimpinan satuan organisasi; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Kendaraan operasional protokol; 
b. Komputer; 
c. Meja dan kursi; 
d. Handy Talky. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menyiapkan bahan potret/rencana kegiatan perjalanan pimpinan satuan organisasi; 
d. Menyiapkan rencana akomodasi pimpinan satuan organisasi serta rencana keprotokolan; 
e. Mengkoordinasikan acara dan kegiatan pimpinan satuan organisasi dengan unit dan instansi terkait 

termasuk dengan keprotokolan Presiden, Wakil Presiden dan DPR;  
f. Membawakan acara pada kegiatan upacara dan pertemuan resmi lain yang dihadiri oleh menteri, 

Pimpinan Unit Utama, dan Pimpinan Unit berdasarkan susunan acara kegiatan yang telah ditentukan; 
g. Mengurus kedatangan dan keberangkatan pimpinan Departemen; 
h. Mengatur penjemputan dan pengantaran tamu, serta acara kegiatan tamu Menteri, Pimpinan  Unit 

Utama, dan Pimpinan Unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadwal acara yang telah 
disusun sebagai penyambutan dan pelayanan tamu pimpinan; 

i. Melaksanakaan arahan dan petunjuk kedinasan dari  atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 

 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Rencana jalur, akomodasi, transportasi kegiatan pimpinan satuan organisasi; 
b. Kelancaran susunan kegiatan; 
c. Kelancaran pelaksanaan keprotokolan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal DIII Komunikasi, Publisistik, Kehumasan, atau Sekretaris. 
b. Pelatihan : Keprotokolan, Kehumasan dan Sekretaris, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Keprotokolan, Tata pelayanan tamu pimpinan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Penyiap Sarana dan Prasarana Kerja 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum  
  - Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Perlengkapan 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Urusan Dalam Departemen  
  - Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal  
  - Subbagian Rencana Kebutuhan 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Perlengkapan 

   
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan ruangan rapat, berupa sarana dan prasarana kerja serta mengatur tata ruang dan acara rapat 
agar penyelenggaraan rapat berjalan lancar. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Jadwal rapat; 
c. Daftar barang inventaris; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Handy Talky. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana serta peralatan dan pelengkapan rapat dengan 

unit lain untuk kelancaran pelaksanaan acara rapat, upacara, coffee morning, pelantikan pejabat, 
pameran, seminar, serta perayaan hari besar agama dan kegiatan Porseni; 

d. Menyiapkan formulir permintaan ruang rapat untuk melayani keperluan permintaan ruangan, sarana 
dan prasarana kerja dari unit yang membutuhkan; 

e. Memeriksa dan menyampaikan permintaan ruang rapat yang diajukan oleh unit kepada atasan untuk 
mendapatkan persetujuan dan arahan; 

f. Memantau penyiapan ruang rapat yang telah disetujui; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Operasional penggunaan sarana dan prasarana kerja untuk kegiatan kantor; 
b. Daftar usia pakai/kegunaan/utilitas sarana dan prasarana kerja kantor. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII Teknik Mesin, Listrik, atau Bangunan. 
b. Pelatihan : Teknis pemasangan alat perlengkapan rapat, dan lain-lain. 
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c. Pengetahuan Kerja : Tata perlengkapan, peralatan dan ruangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengawas Keamanan dan Kebersihan 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan  
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Perlengkapan 
  - Subbagian Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengawasi dan melaporkan pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor yang dilakukan oleh petugas 
Satuan Pengamanan (Satpam) dan cleaning services. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan ketertiban dan keamanan; 
c. Gambar situasi gedung dan halaman kantor; 
d. Jumlah petugas, penempatan, serta status rekanan Satpam dan cleaning services; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Meja dan kursi; 
b. Close Circuit Television (CCTV); 
c. Alat bantu keamanan; 
d. Handy Talky/alat bantu komunikasi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian setempat;  
d. Menyusun jadwal kerja petugas Satpam; 
e. Memonitor pelaksanaan jadwal kerja dan kesiapsiagaan kegiatan Satpam dan cleaning services; 
f. Mengontrol buku laporan pelaksanaan tugas Satpam dan cleaning services, serta mencatat dan 

memberi arahan atas kejadian yang belum mendapat penyelesaian;  
g. Menyiapkan rencana kebutuhan alat keamanan dan kebersihan kantor; 
h. Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan, permasalahan keamanan dan kebersihan yang dihadapi 

kepada atasan; 
i. Memeriksa kebersihan ruangan dan halaman kantor, serta taman-taman secara rutin di lingkungan 

kantor; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di luar dan di dalam ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Ketertiban dan keamanan kantor; 
b. Kebersihan ruangan dan halaman kantor, serta taman-taman; 
c. Keamanan dan kebersihan barang inventaris di kantor; 
d. Keselamatan kerja pegawai di kantor; 
e. Bahan rencana kebutuhan alat keamanan dan kebersihan kantor. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal DIII semua jurusan. 
b. Pelatihan : Kamtibmas, Beladiri, Pertamanan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Teknik pengamanan dan kebersihan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pelaksana Kehumasan 
  
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : Sekretariat Ditjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Hukum dan Perundang-undangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Informasi Hukum 
  - Subbagian Hukum 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan bahan penjelasan, informasi hukum, dan publikasi atas kegiatan dan kebijakan, serta 
pengelolaan perpustakaan pada satuan organisasi Departemen. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Buku literatur akademis; 
c. Keterangan pimpinan dan bahan pidato pimpinan; 
d. Agenda dan catatan pelaksanaan acara; 
e. Berita media/rekaman/foto; 
f. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Lemari/ruang perpustakaan. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis berita dan status situasi opini publik atas kebijakan Departemen, serta telaahan 

umpan balik hasil penyebarluasan informasi; 
d. Mengikuti perkembangan kebijakan pimpinan dan memantau aktivitas pimpinan; 
e. Menyiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan peliputan dan 

pameran; 
f. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 
g. Menyiapkan bahan peliputan berupa kaset, poster, foto, audio visual dan lain-lain; 
h. Menyusun bahan siaran pers berdasarkan data dan informasi dari satuan organisasi Departemen 

maupun instansi lain dan masyarakat; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Publikasi kebijakan dan kegiatan Departemen; 
b. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 
c. Abstrak peraturan perundang-undangan. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Komunikasi. 
b. Pelatihan : Public relation, dan lain-lain.  
c. Pengetahuan Kerja : Kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya,  

  sedangkan CPNS tidak diperlukan pengalaman kerja. 
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e. Kondisi Fisik : Sehat/Normal, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, P, Q. 
g. Temperamen : F, I, J, T. 
h. Minat : 1a, 2a, 3b, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Keuangan  
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II   : - Sekretariat Itjen 
   - Pusat pada Badan 
   - PTK Akamigas (Tidak ada penyetaraan eselonisasi di PTK Akamigas) 
b. Eselon III   : - Bagian Umum dan Keuangan 
   - Bagian Tata Usaha 
   - UPT pada Pusat 
c. Eselon IV   : - Subbagian Tata Usaha dan Keuangan 
   - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Tata Usaha 
   - Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 

 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan penatausahaan pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan sistem akuntansi instansi, serta 
pelaporan keuangan. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Rencana Kerja dan Anggaran, serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); 
c. Dokumen dan bukti pertanggungjawaban keuangan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan nota keuangan Unit Utama; 
d. Melakukan telaahan atas Rencana Kerja dan Anggaran, serta DIPA; 
e. Menyiapkan bahan penyusunan target dan tarif PNBP; 
f. Melakukan telaahan, pencatatan, penyimpanan dan pengamanan atas dokumen pelaksanaan 

anggaran; 
g. Melakukan pengolahan data aplikasi Sistem Akuntansi Instansi; 
h. Menyiapkan bahan konsolidasi dan rekonsiliasi anggaran; 
i. Menyiapkan bahan penyelesaian kerugian negara, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; 
j. Menyiapkan bahan laporan realisasi dan pertanggungjawaban keuangan;  
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
  
9. Hasil Kerja  : 

a. Bahan penyusunan target/tarif PNBP;  
b. Dokumentasi pelaksanaan anggaran; 
c. Kelengkapan data pada Sistem Akuntansi Instansi; 
d. Bahan konsolidasi dan rekonsiliasi anggaran; 
e. Bahan laporan realisasi dan pertanggungjawaban keuangan. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Akuntansi atau Manajemen. 
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b. Pelatihan : Perbendaharaan, penerapan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi, dan lain-
lain. 

c. Pengetahuan Kerja : Standar Akuntansi Indonesia. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : Q, N. 
g. Temperamen : M, R 
h. Minat :  1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengawas Pemeliharaan Barang Inventaris 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II   : - Biro Umum 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
   - Pusat pada Badan    
b. Eselon III   : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
   - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
   - Bagian Umum dan Kepegawaian 
   - Bagian Umum dan Keuangan  
   - Bagian Umum 
   - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV   : - Subbagian Urusan Dalam Departemen 
   - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
   - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Rumah Tangga 
   - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Kepegawaian dan Umum 
   - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Memantau dan menelaah kondisi barang inventaris, serta mengawasi pekerjaan pemeliharaan dan 
perbaikan barang inventaris. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Daftar barang inventaris; 
c. Petunjuk manual pemeliharaan barang inventaris; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Alat bantu deteksi fungsi elektro/mesin mekanik dan bangunan. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani;  
c. Memantau keadaan operasi instalasi listrik, AC, meja kursi, telepon, mesin genset, lift, kendaraan 

dinas, perlengkapan sound system, audio visual, komputer, bangunan, instalasi air dan barang 
inventaris operasional kerja lainnya; 

d. Menganalisis kerusakan barang inventaris berdasarkan laporan atau permintaan, serta membuat 
laporan kebutuhan perawatan barang inventaris operasional kerja; 

e. Mengawasi dan memantau pekerjaan perbaikan barang inventaris yang dilakukan petugas atau pihak 
ketiga/rekanan untuk mengetahui perkembangan pekerjaan perbaikan; 

f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Daftar kebutuhan perawatan/pemeliharaan barang inventaris; 
b. Operasional barang inventaris kantor. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal DIII Teknik Mesin, Listrik, atau Bangunan. 
b. Pelatihan : Teknik Mesin, Elektro Mekanik, Bangunan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistim perawatan mesin, elektro mekanik dan bangunan.    
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, P. 
g. Temperamen : P, R, J. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan : Pengawas Operasi Kilang 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III : Bidang Sarana Kilang 
c. Eselon IV : Subbidang Kilang 

 
3. Ringkasan Tugas :  

Mengelola dan mengawasi serta memeriksa sistem operasi kilang agar proses pengolahan lancar dan 
aman. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Pedoman tata laksana kerja; 
c. Data dan informasi tentang proses pengolahan minyak. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Sarana dan prasarana kilang. 
 

6. Rincian Tugas :  
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Membuat pedoman pengoperasian peralatan proses kilang dengan mempertimbangkan antara data 

bahan dan peralatan kerja, berdasarkan acuan yang ada dan kondisi proses untuk kemudahan dan 
kebenaran proses; 

d. Memeriksa pelaksanaan proses kilang dengan mengamati seluruh variabel proses untuk mengetahui 
gangguan dan kesalahan operasi; 

e. Mengatur cara pemakaian peralatan dan bahan kebutuhan proses dengan memberi petunjuk dan 
arahan kepada operator agar pekerjaan lancar dan aman; 

f. Membuat jadwal pemeriksaan peralatan kilang dengan mempertimbangkan antara data,  bahan dan 
peralatan untuk memudahkan pengawasan; 

g. Memeriksa fungsi peralatan kilang dengan mengamati kondisi operasi untuk mengetahui kelayakan 
peralatan; 

h. Mengatur perawatan peralatan kilang dengan memberi arahan kepada operator, perawat peralatan, 
dan pengatur proses agar pemeliharaan berjalan baik; 

i. Mengawasi kondisi proses kilang dan pengoperasiannya dengan mengamati dan mengevaluasi 
datanya agar sistemnya dapat dijaga dengan baik; 

j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik :  Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan laporan hasil kegiatan proses pengolahan minyak; 
b. Bahan pedoman pengoperasian peralatan proses kilang; 
c. Petunjuk pemakaian peralatan dan bahan kebutuhan proses; 
d. Jadwal pemeriksaan peralatan kilang; 
e. Bahan laporan kelayakan fungsi dan kondisi peralatan kilang. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan atau Teknik Kimia 
b. Pelatihan : Kursus teknik pengolahan minyak bumi, dan lain-lain. 
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c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi kilang. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, Q, V. 
g. Temperamen : I, M. 
h. Minat : 1b, 2b. 
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1. Nama Jabatan : Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lindungan 
Lingkungan  

  
2. Kedudukan :  

a. Eselon II : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III : Bidang Sarana Kilang 
c. Eselon IV : Subbidang Kilang 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengawasi dan memeriksa keadaan lingkungan kerja untuk mencegah timbulnya kecelakaan kerja pada 
Pusat. 

 
4. Bahan Kerja :  

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data dan informasi tentang penyebab kecelakaan kerja. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Membuat pedoman kerja berdasarkan undang-undang dan peraturan tentang kesehatan dan 

keselamatan kerja untuk mencegah timbulnya kecelakaan kerja; 
d. Membuat jadwal inspeksi peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan pemadam kebakaran 

dengan mempertimbangkan antara data, bahan dan peralatan kerja, instruksi atasan untuk 
memudahkan pengawasan; 

e. Memeriksa lingkungan kerja, bahan dan peralatan kerja di setiap unit kerja untuk mengecek 
pelaksanaan peraturan dan undang-undang K3; 

f. Mengatur kegiatan petugas K3 agar pekerjaan tertib dan lancar; 
g. Mengawasi penerapan undang-undang dan peraturan K3 dalam pelaksanaan dan proses kerja di 

setiap unit kerja untuk mencegah timbulnya kecelakaan kerja; 
h. Mengumpulkan data penyebab kecelakaan sebagai bahan analisis dan evaluasi tentang kecelakaan 

untuk bahan informasi; 
i. Memantau pelaksanaan pemadaman kebakaran api; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik :  Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja :  

a. Bahan pedoman kerja  K3 untuk mencegah timbulnya kecelakaan kerja; 
b. Jadwal inspeksi peralatan K3 dan pemadam kebakaran; 
c. Memeriksa lingkungan kerja, bahan dan peralatan kerja di setiap unit kerja untuk mengecek 

pelaksanaan peraturan dan undang-undang K3; 
d. Kelancaran kegiatan petugas K3 agar pekerjaan tertib dan lancar; 
e. Data penyebab kecelakaan sebagai bahan analisis dan evaluasi tentang kecelakaan; 
f. Laporan pemeriksaan lingkungan kerja, bahan dan peralatan kerja dalam hal pelaksanaan peraturan 

dan undang-undang K3. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 

 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Lingkungan atau Teknik Kimia. 
b. Pelatihan : Pemadam kebakaran, keselamatan kerja, dan lain-lain. 
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c. Pengetahuan Kerja : Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, Q, V.  
g. Temperamen : I, D. 
h. Minat : 1a, 2b, 4b. 
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1. Nama Jabatan : Perencana Pemanfaatan Sarana Kilang  
  
2. Kedudukan :  

a. Eselon II : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III : Bidang Sarana Kilang 
c. Eselon IV : Subbidang Kilang 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Merencanakan pemanfaatan dan pengembangan kilang untuk memenuhi kebutuhan sistem proses yang 
sesuai. 

 
4. Bahan Kerja :  

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Surat perintah pekerjaan; 
c. Data obyek aset yang dibangun dan diperbaiki; 
d. Data informasi tentang sistem proses pengolahan minyak; 
e. Araha/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Sarana kilang. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan;  
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan dan menelaah data untuk pengembangan kilang dengan survei lapangan dan buku 

referensi untuk memperoleh data pengembangan yang tepat; 
d. Merencanakan pengembangan kilang dengan modifikasi dan perekayasaan peralatan dan sistem 

operasi untuk meningkatkan mutu dan jumlah produk; 
e. Membuat rencana kebutuhan biaya dan material sesuai data kebutuhan pengembangan sebagai 

bahan pengajuan biaya dan material ; 
f. Merevisi rencana pengembangan kilang sesuai petunjuk atasan agar diperoleh perencanaan yang 

tepat; 
g. Menginventarisasi peralatan dengan mengumpulkan data spesifikasi menurut klasifikasinya untuk 

bahan informasi lebih lanjut; 
h. Mengevaluasi hasil produk dan sistem proses dengan mengamati dan mempelajari masing-masing 

spesifikasinya untuk mendapatkan alternatif sistem proses dan kualitas produk yang diharapkan; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 

 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan hasil telaahan data untuk pengembangan kilang; 
b. Bahan rencana pemanfaatan kilang; 
c. Bahan rencana kebutuhan biaya dan material; 
d. Data inventarisasi peralatan kilang. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Kimia, Teknik Mesin, atau DIV Refinery. 
b. Pelatihan : Kursus Pengolahan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan operasi kilang. 



 

 

44 

d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, P, S. 
g. Temperamen : D. 
h. Minat : 3b, 5a. 
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1. Nama Jabatan : Pengawas Pembangkitan dan Distribusi Listrik  
  
2. Kedudukan :  

a. Eselon II : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III : Bidang Sarana Kilang 
c. Eselon IV : Subbidang Utilitas 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengawasi dan memeriksa fungsi peralatan pembangkit dan distribusi listrik pada Pusat. 
 
4. Bahan Kerja :  

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Pedoman tatalaksana kerja; 
c. Informasi sistem pesawat penggerak mula, pembangkit dan distribusi listrik (instruction manual); 
d. Data dan informasi tentang operasi pembangkitan listrik; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Sarana dan prasarana kelistrikan. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan;  
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Membuat jadwal inspeksi peralatan pembangkit dan distribusi listrik dengan mempertimbangkan 

antara data, bahan dan peralatan kerja, instruksi atasan untuk memudahkan pengawasan; 
d. Memeriksa fungsi peralatan pembangkit dan distribusi listrik dengan mengamati kondisi operasinya 

untuk mengetahui gangguan peralatan; 
e. Mengatur perawatan peralatan pembangkit dan distribusi listrik, kondisi prosesnya dengan memberi 

petunjuk dan arahan kepada operator dan teknisi agar perawatan berjalan baik; 
f. Mengawasi kondisi operasi pembangkitan dan distribusi listrik dan perlengkapannya dengan 

memeriksa bagian unit proses, mempelajari dan mengevaluasi data agar pekerjaan lancar dan aman; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik :  Duduk, Berjalan.  
 
9. Hasil Kerja : 

a. Jadwal inspeksi dan peralatan-peralatan; 
b. Bahan laporan kondisi dan kelayakan fungsi peralatan pembangkit dan distribusi listrik. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya :  Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Elektro (Ketenagalistrikan) atau Teknik Mesin. 
b. Pelatihan :  Fire and Safety, keselamatan kerja, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistem pembangkit dan distribusi listrik. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat  : G , V. 
g. Temperamen : I, M, R. 
h. Minat : 1a, 2b, 4b. 
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1. Nama Jabatan : Pengawas Instalasi Pengolahan Air, Gas dan Pembangkit Uap  
 
2. Kedudukan :  

a. Eselon II : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III : Bidang Sarana Kilang 
c. Eselon IV : Subbidang Utilitas 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengawasi dan memeriksa fungsi instalasi peralatan pengolahan air, gas dan pembangkit uap agar 
tersedianya air, gas dan uap terpenuhi sehingga operasinya lancar dan baik. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Pedoman tata laksana kerja; 
c. Informasi dan sistem proses pengolahan air distribusi gas; 
d. Data dan informasi tentang operasi pembangkit uap dan air pendingin; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Sarana dan prasarana instalasi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan;  
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Membuat jadwal inspeksi peralatan pembangkit uap, pengolahan air dan gas dengan 

mempertimbangkan antara data, bahan dan peralatan kerja,instruksi atasan dan kondisi operasi untuk 
memudahkan pengawasan; 

d. Memeriksa fungsi peralatan pembangkit uap, pengolahan air dan gas dengan mengamati kondisi 
operasinya untuk mengetahui gangguan peralatan; 

e. Mengatur perawatan peralatan pembangkit uap, pengolahan air dan gas dengan memberi petunjuk 
dan arahan kepada operator dan teknisi agar perawatan berjalan baik; 

f. Mengawasi kondisi sistem pembangkit uap, pengolahan air dan gas dengan memeriksa bagian unit 
instalasi, mempelajari dan mengevaluasi data agar pekerjaan lancar dan aman; 

g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja :  

a. Jadwal inspeksi peralatan pembangkit uap dan air pendingin; 
b. Bahan laporan kondisi dan fungsi peralatan pembangkit uap dan air pendingin. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Kimia atau Teknik Mesin. 
b. Pelatihan : Teknik utilitas, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Lindungan lingkungan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, Q, V.  
g. Temperamen : I, M , R. 
h. Minat : 1a, 2b, 4b. 
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1. Nama Jabatan :  Pengawas Sarana Laboratorium 
 
2. Kedudukan 

a. Eselon II : - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi 
  - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru 

Terbarukan 
b. Eselon III : - Bidang Sarana Laboratorium dan Bengkel 
  - Bidang Pelatihan dan Sarana 
c. Eselon IV : - Subbidang Laboratorium 
  - Subbidang Sarana dan Prasarana 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengawasi dan memeriksa fungsi peralatan laboratorium agar pelaksanaan pemeriksaan lancar dan hasil 
baik sesuai standar. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data dan informasi tentang contoh yang dilakukan uji laboratorium; 
c. Data inventaris peralatan laboratorium; 
d. Literatur dan data spesifikasi standar; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Peralatan laboratorium. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan;  
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Membuat program kegiatan operasional laboratorium ilmu terapan berdasarkan rencana kegiatan 

kediklatan; 
d. Membuat pedoman prosedur dan penggunaan bahan peralatan laboratorium dengan 

mempertimbangkan antara data dan bahan dan peralatan kerja, instruksi atasan untuk memudahkan 
pelaksanaan tugas; 

e. Memeriksa fungsi peralatan laboratorium yang akan digunakan dengan mengontrol kelengkapan, 
fasilitas utilitasnya, bahan kerja, untuk pelaksanaan analisa; 

f. Mengatur kegiatan penggunaan laboratorium dengan memberi arahan kepada praktikan agar 
pekerjaan lancar; 

g. Mengawasi pelaksanaan praktikan dengan memeriksa prosedur kerjanya agar hasil praktikan tepat 
dan benar; 

h. Membuat hasil kerja sesuai pedoman yang berlaku sebagai bahan informasi atasan; 
i. Membuat laporan dan evaluasi peralatan laboratorium masih layak pakai atau tidak untuk program ke 

depan; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
  

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan.  
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan.  
 

9. Hasil Kerja :  
a. Konsep rencana program kegiatan operasional laboratorium ilmu terapan; 
b. Bahan konsep pedoman prosedur dan penggunaan bahan peralatan laboratorium; 
c. Memeriksa fungsi peralatan laboratorium yang akan digunakan dengan mengontrol kelengkapan, 

fasilitas utilitas, dan bahan kerjanya untuk pelaksanaan analisa; 
d. Sistem pengawasan/pemeliharaan laboratorium. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya :  Kecelakaan kerja. 
 

11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Kimia, Teknik Perminyakan, Teknik Elektro, 

Teknik Geologi, MIPA Fisika, MIPA Kimia, atau DIV Laboratorium, sesuai 
bidang tugas yang ditangani oleh satuan organisasi yang bersangkutan. 

b. Pelatihan : Keselamatan kerja, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Praktek laboratorium. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, Q. 
g. Temperamen : I, M, R.      
h. Minat : 1a, 3a, 4a 
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1. Nama Jabatan  : Analis Sistem Informasi 
 
2. Kedudukan  : 

a. Eselon II  : - Pusat Data dan Informasi ESDM 
  - Biro Kepegawaian dan Organisasi 
  - Pusat Sumber Daya Geologi 
  - Pusat Lingkungan Geologi 
  - Pusat Survei Geologi 
  - Pusat pada Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 
  - Pusat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM 
b. Eselon III  : - Bidang Penerapan Teknologi Informasi 
  - Bagian Data dan Informasi Pegawai  
  - Bidang Informasi 
  - Bidang Afiliasi 
  - Bidang Sarana Laboratorium dan Bengkel  
  - Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 
c. Eselon IV  : - Subbidang Perencanaan Teknologi Informasi 
  - Subbidang Penerapan Sistem Informasi 
  - Subbagian Penerapan Aplikasi Informasi Pegawai 
  - Subbidang Informasi dan Publikasi 
  - Subbidang Laboratorium 

  - Subbidang Program dan Kerja Sama 
  - Subbidang Perencanaan 
 
3. Ringkasan Tugas  : 

Melakukan analisis kebutuhan sistem untuk perancangan sistem informasi. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Sistem informasi yang telah ada; 
c. Data kebutuhan informasi; 
d. Data historis sistem informasi; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas :  
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mempelajari kebutuhan rencana pengembangan dan perancangan aplikasi sistem informasi; 
d. Merancang alur operasi aplikasi sistem informasi yang akan dibuat; 
e. Menguji kelaikan operasi atas hasil pengembangan sistem informasi; 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Analisa sistem informasi existing dan rancangan pengembangan aplikasi sistem informasi; 
b. Alur operasi sistem informasi; 
c. Uji kelaikan operasi sistem informasi. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
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11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Minimal S1 Teknik Informatika atau Ilmu Komputer. 
b. Pelatihan : Rancang bangun situs informasi, sistem operasi berbasis jaringan, dan 

lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Perangkat keras dan lunak (hardware-software) komputer. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, N, S, Q. 
g. Temperamen : F, I, T. 
h. Minat : 1b, 2b, 3b, 4b. 
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1. Nama Jabatan : Pembimbing Praktikum 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III : Bidang Sarana Laboratorium dan Bengkel 
c. Eselon IV : - Subbidang Laboratorium 
  - Subbidang Bengkel 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan kegiatan pelatihan tingkat atas atau lanjutan dan pembelajaran kepada peserta dengan 
melakukan analisis kebutuhan pelatihan, menyusun kurikulum pelatihan, membuat rencana dan materi 
pelatihan mengajar dan melatih serta mengevaluasi hasil pelatihan. 

 
4. Bahan Kerja :  

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Buku referensi pembimbingan; 
c. Kurikulum diklat; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja :  
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Peralatan laboratorium. 

 
6. Rincian Tugas :  

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyusun rencana dan satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket praktikan di laboratorium; 
d. Menyusun rencana pengukuran produktivitas, pelayanan dan konsultasi, serta uji kompetensi; 
e. Membuat jobsheet mata pelatihan dan modul pelatihan sesuai dengan kewenangannya; 
f. Menyusun materi penyuluhan atau pengukuran produktivitas hasil praktikan; 
g. Mengajar atau membimbing, melatih para praktikan sesuai tingkatan/jenjang keahlian yang 

diprogramkan; 
h. Mengevaluasi pelaksanaan hasil pembimbingan para peserta latihan sesuai aturan yang berlaku; 
i. Menyusun materi uji kompetensi serta menyelia pelaksanaan uji kompetensi; 
j. Mengkaji dan merumuskan kebutuhan pembimbingan tingkat menengah dan terampil; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  

a. Bahan rencana dan satuan pokok bahasan pelatihan praktikan di laboratorium; 
b. Bahan rencana pengukuran produktivitas, pelayanan dan konsultasi, serta uji kompetensi; 
c. Bahan konsep jobsheet mata pelatihan dan modul pelatihan; 
d. Bahan materi penyuluhan atau pengukuran produktivitas hasil praktikan; 
e. Bimbingan praktikum sesuai tingkatan/jenjang keahlian yang diprogramkan; 
f. Bahan konsep materi uji kompetensi dan bahan peyeliaan pelaksanaan uji kompetensi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 

 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Kimia, Teknik Perminyakan, Teknik Elektro, 
Teknik Mesin, Teknik Geologi, MIPA Fisika, MIPA Kimia, atau DIV 
Laboratorium.  

b. Pelatihan : Training of Trainers (TOT), dan lain-lain. 
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c. Pengetahuan Kerja : OJT ke lapangan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, V, P, Q   
g. Temperamen : F, I, J.  
h. Minat : 1a, 2b, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan : Pengawas Sarana Bengkel 
 
2. Kedudukan :  

a. Eselon II : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III : Bidang Sarana Laboratorium dan Bengkel 
c. Eselon IV : Subbidang Bengkel 

 
3. Ringkasan Tugas : 
 Mengawasi dan memeriksa fungsi peralatan bengkel agar pelaksanaan pemeriksaan lancar dan hasil baik 

sesuai standar. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data dan informasi tentang contoh yang dilakukan uji di praktik laboratorium bengkel; 
c. Data inventarisasi peralatan bengkel; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Sarana dan prasarana bengkel. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan;  
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Membuat program kegiatan operasional bengkel berdasarkan rencana kegiatan kediklatan; 
d. Membuat pedoman prosedur dan penggunaan bahan peralatan bengkel dengan mempertimbangkan 

antara data dan bahan dan peralatan kerja, instruksi atasan untuk memudahkan pelaksanaan tugas; 
e. Memeriksa fungsi peralatan laboratorium yang akan digunakan dengan mengontrol kelengkapan, 

fasilitas utilitas, dan bahan kerjanya untuk pelaksanaan analisa; 
f. Mengatur kegiatan penggunaan bengkel dengan memberi arahan kepada praktikan agar pekerjaan 

lancar; 
g. Mengawasi pelaksanaan praktikan dengan memeriksa prosedur kerjanya agar hasil praktikan tepat 

dan benar; 
h. Membuat hasil kerja sesuai pedoman yang berlaku sebagai bahan informasi atasan; 
i. Membuat laporan dan evaluasi peralatan bengkel masih layak pakai atau tidak untuk program ke 

depan; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik :  Duduk, Berjalan. 

 
9. Hasil Kerja : 

a. Sistem pengawasan/pemeliharaan laboratorium bengkel; 
b. Bahan konsep program kegiatan operasional bengkel; 
c. Bahan pedoman prosedur dan penggunaan bahan peralatan bengkel; 
d. Laporan kondisi dan kelayakan fungsi peralatan bengkel; 
e. Jadwal kegiatan penggunaan bengkel. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 

 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Mesin atau Teknik Elektro. 
b. Pelatihan : Keselamatan kerja, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Praktek kegiatan bengkel migas. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G , V, Q.   
g. Temperamen : I, M, R.   
h. Minat : 1a, 3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan : Penyusun Rencana Program dan Pengembangan Diklat 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara 
  - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru 

Terbarukan 
  - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi 
b. Eselon III :  - Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 
c. Eselon IV  :  - Subbidang Program dan Kerja Sama 

  - Subbidang Perencanaan 
 

3. Ringkasan Tugas : 
Menyiapkan bahan rumusan rencana dan program, serta laporan akuntabilitas kinerja pendidikan dan 
pelatihan pada Pusat. 
 

4. Bahan Kerja  : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Standar kompetensi dan kurikulum; 
c. RPJM Departemen, Renstra Departemen dan Badiklat ESDM; 
d. Usulan kegiatan Pusat; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis perencanaan untuk perumusan rencana pembangunan jangka panjang/menengah 

dan rencana strategis; 
d. Melakukan analisis usulan input, output, outcome, benefit dan impact sebagai indikator kinerja; 
e. Menyiapkan rumusan Rencana Kerja dan Anggaran; 
f. Menyusun bahan laporan tahunan/berkala, Rencana Kinerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis perencanaan untuk perumusan rencana pembangunan jangka panjang/menengah dan 
rencana strategis; 

b. Bahan analisis usulan input, output, outcome, benefit dan impact sebagai indikator kinerja; 
c. Bahan rumusan Rencana Kerja dan Anggaran; 
d. Bahan evaluasi program diklat, pasca diklat dan kegiatan tahunan; 
e. Bahan laporan tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja; 
f. Bahan rencana kerja tahunan dan strategis diklat. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Tambang, Teknik Perminyakan, Teknik Elektro, 
Teknik Mesin, Teknik Geologi, Geofisika (Litosfer), Teknik Fisika, Teknik 
Kimia, atau Teknik Sipil, sesuai bidang tugas yang ditangani oleh satuan 
organisasi yang bersangkutan. 
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b. Pelatihan  : Perencanaan pembangunan nasional, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja  : Manajemen pengelolaan program diklat. 
d. Pengalaman kerja  : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik  :  Laki-laki/perempuan.  
f. Bakat : G, N. 
g. Temperamen  : D, M. 
h. Minat  :  1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan : Analis Kerja Sama Diklat 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  - Sekretariat Badan Diklat 
- Pusat di lingkungan Badiklat ESDM 

b. Eselon III :  - Bagian Rencana dan Laporan 
  - Bidang Pelatihan 
  - Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 
  - Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 
  - Bidang Pelatihan dan Sarana 
  - UPT Balai Diklat Tambang Bawah Tanah 
c. Eselon IV  :  - Subbagian Kerja Sama 
  - Subbidang Penyiapan Pelatihan 
  - Subbidang Pelaksanaan Pelatihan 
  - Subbidang Program dan Kerja Sama 
  - Subbidang Diklat Jabatan 
  - Subbidang Diklat Teknologi  
  - Subbidang Perencanaan  
  - Subbidang Pelatihan 
  - Seksi Pengembangan dan Evaluasi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis hubungan kerja untuk peningkatan kerja sama penyelenggaraan diklat pada satuan 
organisasi Departemen. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Standar kompetensi, latih dan kurikulum; 
c. Paket pelaksanaan program diklat; 
d. Dokumen perjanjian kerja sama diklat; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan analisis potensi pada badan usaha, Pemerintah Daerah dan instansi lain untuk penyertaan 

diklat; 
d. Melakukan perbandingan kegiatan kediklatan dengan lembaga kediklatan lainnya untuk inventarisasi 

masukan peningkatan jenis dan kualitas diklat; 
e. Melakukan penyebarluasan dan layanan informasi penyelenggaraan diklat; 
f. Menyiapkan bahan dokumen penawaran kerja sama penyelengaraan, penggunaan sarana dan atau 

tenaga pengajar diklat; 
g. Melakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama dan kualifikasi tenaga pengajar diklat; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil analisis potensi pada badan usaha, Pemerintah Daerah dan instansi lain untuk penyertaan 
diklat; 

b. Layanan informasi penyelenggaraan diklat; 
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c. Bahan dokumen penawaran kerja sama penyelenggaraan, penggunaan sarana dan/atau tenaga 
pengajar diklat. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Tambang, Teknik Perminyakan, Teknik Elektro, 
Teknik Mesin, Teknik Geologi, Geofisika (Litosfer), Teknik Fisika, Teknik 
Kimia, atau Teknik Sipil, sesuai bidang tugas yang ditangani oleh satuan 
organisasi yang bersangkutan.  

b. Pelatihan  : MOT, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja  : Manajemen pengelolaan diklat. 
d. Pengalaman kerja : Bagi PNS di utamakan 2 tahun kerja dibidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik  :  Laki-laki/perempuan.  
f. Bakat : G, V, Q. 
g. Temperamen  : M. 
h. Minat  :  1b, 2b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Standar Diklat 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  Pusat di lingkungan Badiklat ESDM 
b. Eselon III :  - Bidang Pelatihan 
  - Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 
c. Eselon IV  :  - Subbidang Pelaksanaan Pelatihan 
  - Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis pendidikan untuk penyusunan kurikulum standar, standar latih dan/atau pedoman 
penyelenggaraan diklat pada Pusat. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Standar diklat yang ada; 
c. ISO dan sertifikasi internasional lainnya; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan inventarisasi dan kajian standardisasi pendidikan yang diberlakukan dan diterapkan 

secara nasional dan internasional; 
d. Melakukan identifikasi program pengembangan diklat; 
e. Menyiapkan bahan rumusan mata pelajaran dan/atau tingkat pendidikan; 
f. Menyiapkan bahan materi pelajaran, kualifikasi kebutuhan tenaga pengajar, batasan/kualifikasi 

peserta, kebutuhan sarana dan prasarana, teknik penyelenggaraan pendidikan, praktek kerja, teknik 
pengujian/penilaian, sertifikasi pendidikan, biaya penyelenggaraan dan lain-lain untuk setiap mata 
pelajaran dan/atau tingkat pendidikan; 

g. Menyiapkan bahan rumusan kurikulum standar dan standar latih untuk peningkatan kualitas 
pendidikan maupun pendidikan tenaga teknik khusus; 

h. Menyiapkan rumusan pedoman dan prosedur penyelenggaraan diklat termasuk tata tertib 
penyelenggaraan untuk setiap paket program penyelenggaraan; 

i. Melakukan evaluasi penerapan kurikulum standar dan standar latih; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja :  

a. Inventarisasi dan hasil kajian standardisasi pendidikan; 
b. Bahan rumusan mata pelajaran dan/atau tingkat pendidikan; 
c. Bahan rumusan kurikulum standar dan dan standar latih untuk peningkatan kualitas pendidikan; 
d. Bahan rumusan pedoman dan prosedur penyelenggaraan diklat termasuk tata tertib 

penyelenggaraan. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1/DIV Teknik Tambang, Teknik Perminyakan, Teknik 
Elektro, Teknik Mesin, Teknik Geologi, Geofisika (Litosfer), Teknik Fisika, 
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Teknik Kimia, atau Teknik Sipil, sesuai bidang tugas yang ditangani oleh 
satuan organisasi yang bersangkutan. 

b. Pelatihan  : Penyusunan standar kediklatan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja  : Sistem manajemen mutu. 
d. Pengalaman kerja : Bagi PNS di utamakan 2 tahun kerja dibidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik  :  Laki-laki/perempuan.  
f. Bakat :  N, Q. 
g. Temperamen  : M. 
h. Minat  :  1a, 2b. 
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1. Nama Jabatan : Penyiap Materi Uji Kompetensi  
 
2. Kedudukan :   

a. Eselon II :  Pusat di lingkungan Badiklat ESDM 
b. Eselon III :  - Bidang Pelatihan 
  - Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 
c. Eselon IV  :  - Subbidang Pelaksanaan Pelatihan 
  - Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Meyiapkan bahan materi pengujian untuk penyelenggaraan penilaian uji kompetensi tenaga teknik khusus 
yang diselenggarakan Pusat. 

 
4. Bahan Kerja :  

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Sistem sertifikasi nasional personel tenaga teknik khusus; 
c. Pedoman BNSP dan BSN; 
d. Kurikulum pelatihan tenaga teknik khusus; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan bahan materi akademik dan tingkat kemampuan teknik yang dipersyaratkan; 
d. Mengadakan hubungan kerja dengan lembaga lain untuk persiapan tenaga penguji; 
e. Menyiapkan rumusan materi uji kompetensi tenaga teknik khusus; 
f. Mendukung persiapan administrasi kontrak kerja sama dengan pengguna jasa; 
g. Menyiapkan penyelenggaraan uji kompetensi tenaga teknik khusus; 
h. Menyampaikan hasil sidang yudisium ujian kepada perusahaan/peserta; 
i. Melakukan dokumentasi hasil sidang dan menyimpan rekaman mutu peserta uji kompetensi; 
j. Mendistribusikan dokumen sistem mutu; 
k. Menyiapkan penyelenggaraan pelatihan untuk peserta yang akan mengikuti uji kompetensi; 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
  
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 

9. Hasil Kerja : 
a. Bahan rumusan uji kompetensi tenaga teknik khusus; 
b. Hasil sidang yudisium ujian kepada perusahaan/peserta; 
c. Dokumentasi sistem mutu dan rekaman mutu peserta uji kompetensi; 
d. Bahan pelatihan untuk peserta yang akan mengikuti uji kompetensi. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 

11. Syarat Jabatan : 
a. Pendidikan : Diutamakan S1/DIV Teknik Tambang, Teknik Perminyakan, Teknik 

Elektro, Teknik Mesin, Teknik Geologi, Geofisika (Litosfer), Teknik Fisika, 
Teknik Kimia, atau Teknik Sipil, sesuai bidang tugas yang ditangani oleh 
satuan organisasi yang bersangkutan. 

b. Pelatihan : Training Officer Course, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Pedoman mutu standar kediklatan. 
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d. Pengalaman kerja : Bagi PNS di utamakan 2 tahun kerja dibidangnya, sedangkan CPNS 
tidak diperlukan pengalaman kerja. 

e. Kondisi Fisik  :  Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : G, Q. 
g. Temperamen : I, P. 
h. Minat : 1b, 2b. 
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1. Nama Jabatan : Penyusun Rencana dan Penyelenggaraan Diklat 
 

2. Kedudukan 
a. Eselon II :  Pusat di lingkungan Badiklat ESDM 
b. Eselon III :  - Bidang Pelatihan 
  - Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 
  - Bidang Pelatihan dan Sarana 
  - UPT Balai Diklat Tambang Bawah Tanah 
c. Eselon IV  :  - Subbidang Penyiapan Pelatihan 
  - Subbidang Diklat Jabatan 
  - Subbidang Diklat Teknologi   
  - Subbidang Pelatihan 
  - Seksi Penyelenggaraan dan Sarana 
 

3. Ringkasan Tugas : 
Menyiapkan bahan rencana penyelenggaraan diklat yang dilakukan Pusat. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Program diklat; 
c. Materi diklat; 
d. Buku pedoman diklat; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyiapkan bahan materi pelajaran, standar kurikulum/latih, dan tata tertib diklat; 
d. Mengadakan kerja sama pengadaan tenaga pengajar; 
e. Menyusun jadwal dan peserta diklat; 
f. Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan, serta akomodasi peserta diklat; 
g. Melakukan pemantauan kegiatan belajar-mengajar dalam kegiatan diklat; 
h. Mengadakan evaluasi aktivitas peserta dan tenaga pengajar dalam kegiatan diklat; 
i. Menyiapkan bahan sertifikat bagi peserta yang berhasil mengikuti penyelenggaraan diklat; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan materi pelajaran, standar kurikulum/latih, dan tata tertib diklat; 
b. Kerja sama pengadaan tenaga pengajar; 
c. Bahan jadwal dan peserta diklat; 
d. Kesiapan sarana dan prasarana penyelenggaraan, serta akomodasi peserta diklat; 
e. Hasil evaluasi aktivitas peserta dan tenaga pengajar dalam kegiatan diklat; 
f. Bahan sertifikat bagi peserta yang berhasil mengikuti penyelenggaraan diklat. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya  : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1/DIV Teknik Tambang, Teknik Perminyakan, Teknik 
Elektro, Teknik Mesin, Teknik Geologi, Geofisika (Litosfer), Teknik Fisika, 
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Teknik Kimia, atau Teknik Sipil, sesuai bidang tugas yang ditangani oleh 
satuan organisasi yang bersangkutan. 

b. Pelatihan  : MOT, dan lain-lain.  
c. Pengetahuan kerja  : Manajemen pengelolaan diklat. 
d. Pengalaman kerja : Bagi PNS di utamakan 2 tahun kerja dibidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik  :  Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : G, V, Q. 
g. Temperamen  : M. 
h. Minat  :  1b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Penyelenggaraan Diklat 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  Pusat di lingkungan Badiklat ESDM 
b. Eselon III :  - Bidang Pelatihan 
  - Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 
   - Bidang Pelatihan dan Sarana 
c. Eselon IV  :  - Subbidang Penyiapan Pelatihan 
  - Subbidang Diklat Jabatan 
  - Subbidang Diklat Teknologi   
  - Subbidang Pelatihan 
 

3. Ringkasan Tugas : 
Melakukan analisis pendidikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat Pusat. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Acuan tentang kediklatan; 
c. Laporan penyelenggaraan diklat; 
d. Standar kurikulum dan latih diklat; 
e. Data perkembangan penyelenggaraan diklat. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan telaahan potensi keunggulan dan teknik penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan 

lembaga pendidikan lainnya untuk perbandingan; 
d. Menyelenggarakan kajian efektivitas kelulusan peserta/alumni diklat Pusat terhadap peningkatan 

profesionalisme kerja instansi/perusahaan yang bersangkutan; 
e. Mengadakan penelitian materi pengajaran untuk evaluasi standar kurikulum/latih diklat; 
f. Melakukan analisis kebutuhan kualifikasi pengajar dan potensi perolehan pengajar; 
g. Menyiapkan bahan evaluasi teknik pengajaran kepada peserta diklat; 
h. Menyusun rancangan kualifikasi peserta diklat; 
i. Menyiapkan rumusan peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil penelitian materi pengajaran untuk evaluasi standar kurikulum/latih diklat; 
b. Hasil kajian efektivitas kelulusan peserta/alumni diklat Pusat; 
c. Hasil analisis kebutuhan kualifikasi pengajar; 
d. Bahan evaluasi teknik pengajaran; 
e. Bahan rancangan kualifikasi peserta diklat; 
f. Bahan rumusan peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 
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a. Pendidikan : Diutamakan S1/DIV Teknik Tambang, Teknik Perminyakan, Teknik 
Elektro, Teknik Mesin, Teknik Geologi, Geofisika (Litosfer), Teknik Fisika, 
Teknik Kimia, Teknik Sipil, atau S2 Pendidikan, sesuai bidang tugas yang 
ditangani oleh satuan organisasi yang bersangkutan. 

b. Pelatihan  : TOC, MOT, penyusunan kurikulum, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja  : Manajemen penyelenggaraan diklat. 
d. Pengalaman kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik  :  Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : G, V, Q. 
g. Temperamen  : M. 
h. Minat  :  1b, 2b. 
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1. Nama Jabatan : Analis Pengembangan Sarana Teknis 
 
2. Kedudukan 

a. Eselon II :  - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara; 
  - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru 

Terbarukan; 
  - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi 
b. Eselon III :  - Bidang Sarana Teknik 
  - Bidang Pelatihan dan Sarana 
c. Eselon IV  : - Subbidang Pengembangan Sarana  
  - Subbidang Sarana dan Prasarana  

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan analisis infrastruktur untuk peningkatan mutu penyelenggaraan diklat Pusat. 
 
4. Bahan Kerja  : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Program kegiatan diklat; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja : 
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengikuti perkembangan penerapan teknologi untuk peningkatan sarana kediklatan; 
d. Melakukan inventarisasi kebutuhan pengembangan sarana, serta menyusun bahan spesifikasi teknis 

diklat; 
e. Menyusun rumusan rencana pengembangan sarana teknis diklat; 
f. Menyiapkan rancangan pengembangan sarana teknik diklat untuk promosi dan pameran kediklatan; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 

 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Hasil inventarisasi kebutuhan pengembangan sarana diklat;  
b. Bahan rumusan rencana pengembangan sarana teknis diklat; 
c. Bahan rancangan pengembangan sarana teknik diklat. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1/DIV Teknik Tambang, Teknik Perminyakan, Teknik 
Elektro, Teknik Mesin, Teknik Geologi, Geofisika (Litosfer), Teknik Fisika, 
Teknik Kimia, Teknik Sipil, atau S2 Pendidikan, sesuai bidang tugas yang 
ditangani oleh satuan organisasi yang bersangkutan. 

b. Pelatihan  : Perencanaan pembangunan nasional, dan lain-lain.  
c. Pengetahuan kerja  : Manajemen pengelolaan program diklat. 
d. Pengalaman kerja  : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja di bidangnya, sedangkan CPNS 

tidak diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik  :  Laki-laki/perempuan.  
f. Bakat : G, N. 
g. Temperamen  : D, M.   
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h. Minat  :  1b, 2b,  3a. 
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1. Nama Jabatan : Pemelihara Sarana Teknis 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II :  - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara; 
  - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru 

Terbarukan; 
  - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi 
  - PTK Akamigas (Tidak ada penyetaraan eselonisasi di PTK Akamigas) 
b. Eselon III :  - Bidang Sarana Teknis 

  - Bidang Pelatihan dan Sarana 
  - UPT Balai Diklat Tambang Bawah Tanah 

c. Eselon IV  : - Subbidang Pengoperasian Sarana 
  - Subbidang Sarana dan Prasarana  
  - Seksi Penyelenggaraan dan Sarana 
  - Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

 Melakukan pemeliharaan barang inventaris dengan kategori sarana teknik kediklatan pada Pusat/PTK. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data barang inventaris; 
c. Laporan bulanan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Menyusun rencana penggunaan dan pemeliharaan sarana teknis; 
d. Menyiapkan analisis penyusutan dan pemeriksaan sarana teknis kediklatan; 
e. Menyiapkan bahan status kondisi dan penggunaan sarana teknis kediklatan; 
f. Melakukan pengawasan penggunaan dan pemeliharaan sarana teknis; 
g. Menyusun laporan penggunaan dan pemeliharaan sarana teknis; 
h. Melakukan pengelolaan kepustakaan;  
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan rencana penggunaan dan pemeliharaan sarana teknis; 
b. Hasil analisis penyusutan dan pemeriksaan sarana teknis kediklatan; 
c. Bahan laporan penggunaan dan pemeliharaan sarana teknis; 
d. Tata kelola kepustakaan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya  : Tidak ada.  
 
11. Syarat Jabatan  : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1/DIV Teknik Tambang, Teknik Perminyakan, Teknik 
Elektro, Teknik Mesin, Teknik Geologi, Geofisika (Litosfer), Teknik Fisika, 
Teknik Kimia, atau Teknik Sipil, sesuai bidang tugas yang ditangani oleh 
satuan organisasi yang bersangkutan. 
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b. Pelatihan  : Operasi manual prosedur sarana teknis, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan kerja  : Management maintenance system. 
d. Pengalaman kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 th kerja di bidangnya, sedangkan CPNS tidak 

diperlukan pengalaman kerja 
e. Kondisi Fisik  :  Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, N, Q. 
g. Temperamen  :  D, I. 
h. Minat  :  1a, 2b, 3a, 4b. 
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1. Nama Jabatan :  Pengadministrasi Perkuliahan dan Akademik 
 
2. Kedudukan : Tidak ada Penyetaraan Eselonisasi di PTK Akamigas 

a. Unit Eselon II : - 
b. Unit Eselon III : - 
c. Unit Eselon IV : Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Mengatur administrasi dan pelaksanaan perkuliahan, serta akademik pada PTK Akamigas. 
 
4. Bahan Kerja :  

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Agenda kurikuler; 
c. Peraturan akademik; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

  
5. Sarana Kerja :  

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas  : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan bahan kegiatan akademik; 
d. Menyusun kalender akademik; 
e. Menyiapkan penunjukan tugas mengajar bagi dosen dan instruktur; 
f. Melaksanakan standardisasi perkuliahan mengacu kepada peraturan akademik; 
g. Membuat dan mengatur jadwal perkuliahan, studi ekskursi, praktek kerja lapangan dan praktikum; 
h. Mengolah data nilai intake, ujian semester, ujian negara, praktek kerja lapangan dan praktikum; 
i. Melakukan proses penentuan kelulusan berdasarkan standar nilai; 
j. Mengumpulkan dan mengolah data performa dosen; 
k. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Kegiatan akademik; 
b. Kalender akademik; 
c. Surat penunjukan tugas mengajar; 
d. Jadwal kuliah, SE, PKL dan praktikum; 
e. Nilai mahasiswa; 
f. Penentuan kelulusan mahasiswa; 
g. Bahan evaluasi kinerja penilaian pengajar; 
h. Kelayakan dosen untuk mengajar tahun berikutnya; 
i. Bahan nilai transkrip. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  

a. Pendidikan :  Diutamakan S1 Pendidikan atau Statistik. 
b. Pelatihan  :  Administrasi pendidikan, dasar-dasar kependidikan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja :  Memahami kegiatan perkuliahan. 
d. Pengalaman Kerja  :  PNS diutamakan 2 tahun dibidangnya sedangkan CPNS tidak diperlukan 

pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik  :  Laki-laki/Perempuan. 
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f. Bakat  :  N, Q. 
g. Temperamen  :  M. 
h. Minat  :  1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengadministrasi Praktik Kerja Lapangan dan Praktikum Laboratorium 
 
2. Kedudukan  :  Tidak ada Penyetaraan Eselonisasi di PTK Akamigas 

a. Unit Eselon II :  - 
b. Unit Eselon III : - 
c. Unit Eselon IV : Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Mengatur dan memberikan pelayanan kegiatan Studi Ekskursi (SE), Praktek Kerja lapangan (PKL) dan 
praktikum serta pengadministrasian pada PTK Akamigas. 

 
4. Bahan Kerja  :  

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Program kegiatan PTK Akamigas; 
c. Kalender akademik; 
d. Rekapitulasi mahasiswa tiap program studi; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja  :  

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan informasi potensi lokasi untuk SE, PKL dan praktikum; 
d. Mengevaluasi potensi tempat kegiatan SE, PKL dan praktikum; 
e. Mengkonfirmasi tempat SE, PKL dan praktikum yang ditentukan; 
f. Menyusun Jadwal SE, PKL dan PKL 
g. Berkoordinasi dengan Ka. Prodi dalam menunjuk dosen pembimbing SE, PKL dan praktikum; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik   : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja   :   

a. Bahan informasi potensi lokasi SE, PKL dan praktikum; 
b. Penentuan waktu dan tempat SE, PKL dan praktikum; 
c. Dosen pembimbing SE, PKL dan praktikum. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya  : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  :  Diutamakan S1 Pendidikan, Teknik Kimia atau Teknik Perminyakan. 
b. Pelatihan  :  Administrasi pendidikan, dasar-dasar kependidikan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja  :  Praktek kerja lapangan migas. 
d. Pengalaman Kerja  :  PNS diutamakan 2 tahun dibidangnya sedangkan CPNS tidak diperlukan 

pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat  :  G, V. 
g. Temperamen :  M, P. 
h. Minat  : 1b, 2a. 
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1. Nama Jabatan : Pengawas Asrama dan Kesejahteraan Mahasiswa 
 
2. Kedudukan : Tidak ada penyetaraan Eselonisasi di PTK Akamigas 

a. Unit Eselon II :  - 
b. Unit Eselon III : - 
c. Unit Eselon IV : Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Mengawasi dan memberi layanan administrasi asrama serta layanan kesejahteraan mahasiswa PTK 
Akamigas. 
 

4. Bahan Kerja : 
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Peraturan tata tertib; 
c. Pedoman kriteria penilaian perilaku; 
d. Data mahasiswa; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja :  

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Memberi nasehat / bimbingan kepada mahasiswa selama di asrama; 
d. Memberikan motivasi belajar bagi mahasiswa; 
e. Mengamati dan memberikan penilaian perilaku mahasiswa; 
f. Mengawasi tata tertib kehidupan di asrama; 
g. Memantau dan menjaga penggunaan sarana dan fasilitas asrama; 
h. Mengawasi pelaksanaan penyediaan menu konsumsi mahasiswa yang memenuhi standar gizi yang 

baik; 
i. Melakukan interaksi dengan masyarakat di lingkungan sekitar asrama; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Penilaian terhadap perilaku mahasiswa di asrama; 
b. Terciptanya ketertiban di asrama; 
c. Terciptanya lingkungan asrama yang kondusif. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya  : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan :  

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Psikologi atau Ilmu Komunikasi. 
b. Pelatihan : Teknik pengawasan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja  :  Pengelolaan asrama. 
d. Pengalaman Kerja  :  PNS diutamakan 2 tahun dibidangnya, sedangkan CPNS tidak 

diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  G, V. 
g. Temperamen : D, F. 
h. Minat  : 2a, 4a. 
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1. Nama Jabatan : Pengawas Kemahasiswaan dan Ekstrakurikuler 
 
2. Kedudukan : Tidak ada penyetaraan Eselonisasi di PTK Akamigas 

a. Unit Eselon II : - 
b. Unit Eselon III : - 
c. Unit Eselon IV : Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa dan penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler pada PTK 
Akamigas. 
 

4. Bahan Kerja  :   
a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Surat edaran/keputusan direktur; 
c. Aturan tata tertib yang berlaku di PTK Akamigas; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja :   
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas  : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Berkoordinasi dengan instansi terkait (Pemda, Kodim & Kepolisian); 
d. Mempersiapkan pelaksanaan orientasi pengenalan program studi; 
e. Membina dan mangawasi tata tertib mahasiswa di kampus; 
f. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam kegiatan di luar kampus; 
g. Membimbing kegiatan mahasiswa di daerah binaan; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja  : Di ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 

9. Hasil Kerja :  
a. Terlaksananya program ekstrakurikuler bagi mahasiswa; 
b. Terciptanya ketertiban di kampus; 
c. Kegiatan sosial bagi masyarakat. 
 

10. Kemungkinan Resiko Bahaya  : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Psikologi atau Ilmu Komunikasi; 
b. Pelatihan : Teknik Pengawasan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja  :  Civitas akademik perguruan tinggi. 
d. Pengalaman Kerja  :  PNS diutamakan 2 tahun dibidangnya sedangkan CPNS tidak diperlukan 

pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  G, V. 
g. Temperamen : D, F. 
h. Minat  : 2a, 4a. 
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1. Nama Jabatan : Pengadministrasi Alumni dan Registrasi 
 
2. Kedudukan  : Tidak ada penyetaraan eselonisasi di PTK Akamigas. 

a. Unit Eselon II : - 
b. Unit Eselon III : - 
c. Unit Eselon IV : Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan. 

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Melakukan penyelenggaraan administrasi registrasi data mahasiswa dan alumni PTK Akamigas. 
 
4. Bahan Kerja  : 

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Data mahasiswa dan alumni; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja :  

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data melalui sistem aplikasi data; 
d. Melakukan jejaring kerja dengan para alumni; 
e. Melakukan pendataan, registrasi dan pemantauan alumni; 
f. Menyiapkan acara penerimaan, pembukaan dan wisuda; 
g. Mengumpulkan bahan pembuatan ijazah, nilai transkrip dan buku alumni; 
h. Menyiapkan pembuatan ijazah, nilai transkrip dan buku alumni; 
i. Melakukan penyusunan rekapitulasi data mahasiswa tiap tahun; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  :  

a. Acara penerimaan, pembukaan dan wisuda; 
b. Daftar riwayat hidup mahasiswa; 
c. Bahan informasi peluang kerja sama; 
d. Bahan pembuatan Ijazah; 
e. Bahan pembuatan nilai transkrip; 
f. Bahan pembuatan buku alumni. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan :  

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Ilmu Komputer atau Pendidikan; 
b. Pelatihan : Komputer, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja :  Ketentuan pendidikan nasional. 
d. Pengalaman Kerja  :  Bagi PNS diutamakan telah 2 tahun dibidangnya sedangkan CPNS tidak 

diperlukan pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  G, Q. 
g. Temperamen : D, T. 
h. Minat  : 1b, 2a. 
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1. Nama Jabatan :  Analis Kerja Sama Akademik 
 
2. Kedudukan  : Tidak ada penyetaraan eselonisasi di PTK Akamigas. 

a. Unit Eselon II : - 
b. Unit Eselon III : - 
c. Unit Eselon IV : Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan. 

 
3. Ringkasan Tugas :  

Menyiapkan bahan rumusan pengembangan kerja sama akademik PTK Akamigas dengan lembaga 
pendidikan lainnya, instansi pemerintah dan industri di sektor ESDM. 

 
4. Bahan Kerja  :   

a. Peraturan perundang-undangan; 
b. Program kerja PTK Akamigas; 
c. Informasi kebutuhan SDM di bidang industri migas; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 
 

5. Sarana Kerja  :  
a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan; 
b. Mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang ditangani; 
c. Mengumpulkan bahan analisis potensi kerja sama akademik; 
d. Menyiapkan bahan dokumen kerja sama akademik; 
e. Melakukan kerja sama akademik; 
f. Mengadakan evaluasi penyelenggaraan kerja sama akademik; 
g. Menyiapkan administrasi penunjukan dosen luar PTK Akamigas; 
h. Membuat bahan roadshow dan menyebarkan informasi program penerimaan mahasiswa ke rayon-

rayon; 
i. Berkoordinasi dengan panitia untuk pelaksanaan tes masuk;  
j. Menyiapkan bahan tes dan pelaksanaan tes masuk; 
k. Melakukan evaluasi pelaksanaan tes masuk; 
l. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja  :  Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik  : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  :   

a. Kepercayaan dari perusahaan/institusi migas untuk mendidik karyawannya; 
b. Hubungan kerjasama dengan pihak luar institusi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan  

a. Pendidikan : Diutamakan S1 Teknik Perminyakan, Teknik Industri, atau DIV 
Management Services Migas (MSM). 

b. Pelatihan : Adminisitrasi pendidikan, hubungan masyarakat, teknik negosiasi, dan 
lain-lain. 

c. Pengetahuan Kerja  :  Teknik negosiasi dan kerja sama. 
d. Pengalaman Kerja  :  PNS diutamakan 2 tahun dibidangnya sedangkan CPNS tidak diperlukan 

pengalaman kerja. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  V, P. 
g. Temperamen : I, P. 
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h. Minat  : 2a, 2b. 
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PENJELASAN  TEKNIS 
PETA  JABATAN  DAN  URAIAN  JABATAN  FUNGSIONAL  UMUM 

DEPARTEMEN  ENERGI  DAN  SUMBER  DAYA  MINERAL 
 
 
A. KONSEP  DASAR 
 
1. Kerangka Pemikiran 
 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu, sehingga 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) perlu mengembangkan jabatan 
fungsional umum sebagai kelengkapan susunan organisasi, yang disusun dengan upaya untuk 
memenuhi tuntutan ke depan bagi PNS DESDM yang tidak menjabat struktural dan fungsional 
tertentu. 

 
DESDM sebelumnya telah memiliki buku jabatan non struktural umum dan non struktural teknis, 
terakhir diterbitkan pada tahun 1995/1996. Namun dalam perkembangannya mengalami 
permasalahan, antara lain sebagai berikut: 
a. belum disesuaikannya buku uraian jabatan non struktural, padahal terjadi perubahan 

organisasi DESDM beberapa kali; 
b. sebagian besar kualifikasi jabatan non struktural belum memenuhi tuntutan dan 

perkembangan ke depan, di mana kualifikasi persyaratan pendidikan masih mengakomodasi 
tingkat SLTA bahkan ke bawah; 

c. banyaknya pekerjaan dan tugas tertentu yang sudah tidak layak lagi dilakukan oleh PNS 
DESDM, sehingga berkembang penggunaan tenaga luar (outsourcing); dan 

d. adanya tumpang tindih jabatan non struktural dengan jabatan fungsional tertentu yang 
berkembang sejak tahun 2000. 

 
Untuk itu, DESDM perlu mengembangkan peta jabatan dan jabatan fungsional umum bagi PNS 
DESDM, yang dilakukan melalui analisis jabatan dalam rangka mendukung operasional kerja 
sesuai dengan wadah dan sistem kerja DESDM yang baru, sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja DESDM. 

 
2 Analisis Jabatan 
 

Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah 
menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta 
memberikan umpan balik bagi organisasi. 
 
Analisis Jabatan pada hakekatnya adalah analisis organisasi. Sesuai dengan hakekatnya, maka 
aspek pokok yang diteliti dalam analisis jabatan adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan 
fungsi-fungsi yang ada di setiap satuan organisasi. Penjabaran fungsi terlihat pada pelaksanaan 
tugas oleh semua pegawai yang berada di satuan organisasi kerja tersebut. Selain itu, aspek lain 
yang dianalisis antara lain adalah bahan yang dipergunakan dalam bekerja berikut peralatan 
kerjanya, keadaan tempat kerja, serta hal-hal lain yang mempengaruhi kemampuan kerja.  
 
Hasil analisis jabatan tidak terbatas untuk pengembangan peta jabatan dan jabatan fungsional 
umum, namun ke depan diarahkan untuk penyusunan: 
a. rumusan jabatan untuk setiap satuan organisasi kerja, yaitu jabatan struktural dan jabatan 

fungsional (fungsional tertentu dan fungsional umum); dan 
b. uraian jabatan struktural maupun jabatan fungsional. 
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Uraian jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, 
kode jabatan, kedudukan, ringkasan tugas, bahan kerja, sarana kerja, rincian tugas, keadaan 
tempat kerja, upaya fisik, hasil kerja, kemungkinan resiko bahaya, syarat jabatan. Uraian jabatan 
diartikan pula sebagai gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan jabatan. Sedangkan peta 
jabatan merupakan bentangan seluruh jabatan yang disusun secara vertikal maupun horizontal, 
baik untuk jabatan struktural, fungsional tertentu maupun fungsional umum, sebagai gambaran 
menyeluruh bagi jabatan yang ada dalam satuan organisasi atau dalam instansi. 

 
 
B. PENYUSUNAN  
 
1. Pelaksanaan Analisis Jabatan 
 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 
tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, DESDM diwajibkan untuk menyusun peta 
jabatan dan uraian jabatan. 

 
Untuk melaksanakan analisis jabatan, DESDM membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, yang 
sebagian besar beranggotakan para pejabat yang dipilih dari setiap satuan organisasi setingkat 
eselon II di lingkungan DESDM. Para pejabat dimaksud ditunjuk berdasarkan pengalaman yang 
memadai untuk melakukan analisis jabatan melalui kegiatan observasi, wawancara maupun 
pengolahan data dalam rangka penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan. Pengembangan 
jabatan yang disusun dalam Peraturan Menteri ini adalah terbatas untuk jabatan fungsional umum 
DESDM yang berada di bawah jabatan struktural (eselonisasi). 

 
Penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum DESDM berlangsung sejak 
September tahun 2005. Para pejabat dimaksud dibekali arahan dan bimbingan langsung oleh 
Sekretariat Jenderal c.q. Biro Kepegawaian dan Organisasi DESDM maupun narasumber dari 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Para pejabat dimaksud melakukan analisis tugas 
dan fungsi utama yang ada dalam satuan organisasinya, yang dilanjutkan dengan pengumpulan 
data jabatan untuk pengisian data dalam struktur informasi jabatan fungsional umum atau format 
penyusunan uraian jabatan. 

 
Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum DESDM merupakan hasil proses pembahasan 
berulang kali dengan para pejabat dimaksud untuk memperoleh kesesuaian kriteria pembentukan 
nomenklatur jabatan, sinkronisasi kedudukan jabatan dengan tugas dan fungsi strukturalnya, 
kejelasan rincian tugas, efisiensi jabatan, tuntutan kualifikasi pendidikan ke depan, standardisasi 
penulisan dan lain-lain. Selanjutnya hasil akhir peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum 
DESDM dikonfirmasikan kembali ke Unit Utama di lingkungan DESDM. 

 
2. Penyusunan Struktur Informasi Jabatan Fungsional Umum 
 

Penyusunan struktur informasi jabatan fungsional umum DESDM mengacu pedoman 
pelaksanaan analisis jabatan, dengan modifikasi dan pengembangan struktur informasi jabatan 
fungsional umum tersendiri sesuai kebutuhan penyusunan jabatan fungsional umum dan 
operasional kerja DESDM. 
 
Struktur informasi jabatan fungsional umum DESDM disusun dengan penjelasan sebagai berikut: 
 
2.1. Nama Jabatan 
 
 Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang 

berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.  
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 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara. Peta jabatan adalah susunan jabatan 
yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, 
dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan 
seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam satuan organisasi. 

 
 Pembentukan suatu jabatan fungsional umum dengan nama/nomenklatur tersendiri, perlu 

memperhatikan kriteria sebagai berikut: 
a. Identitas jabatan, yang bercirikan memiliki gambaran tugas yang menjadi tanggung 

jawab pemegang jabatan; 
b. Beban kerja yang memadai, yang bercirikan memiliki kompleksitas dan volume kerja 

minimal untuk 1 (satu) orang pegawai; 
c. Keberlangsungan jabatan, yang bercirikan menyerap waktu kerja penuh dan memiliki 

tingkat kontinuitas yang tinggi; 
d. Homogenitas dan/atau spesialisasi pekerjaan, yang bercirikan memiliki komponen 

pekerjaan tertentu yang serumpun, namun bukan menggambarkan posisi pekerjaan; 
e. Non kewenangan, yang bercirikan tidak memiliki hak untuk memutuskan hasil akhir 

suatu pekerjaan; 
f. Tidak tumpang tindih, yang bercirikan tidak memiliki kelompok pekerjaan yang sama 

dengan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu, termasuk dengan jabatan 
fungsional umum lainnya; 

g. Akademik jabatan, yang bercirikan memiliki pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang 
dapat diselesaikan oleh pemegang jabatan berkualifikasi pendidikan perguruan tinggi. 

 
Pembentukan nama jabatan fungsional umum yang berkualifikasi pendidikan SLTA ke 
bawah tidak dimasukkan dalam peta jabatan, karena tidak menjadi bagian kebijakan 
penyusunan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) DESDM ke depan, kecuali diatur 
khusus tersendiri secara nasional. Pembentukan jabatan fungsional umum DESDM yang 
berkualifikasi pendidikan SLTA ke bawah disusun tersendiri dalam Lampiran IX Peraturan 
Menteri ini. 

 
2.2. Kedudukan 

 
Kedudukan atau kedudukan jabatan adalah keberadaan posisi jabatan dalam satuan 
organisasi. Satu jabatan fungsional umum dapat berkedudukan di berbagai satuan 
organisasi yang memiliki kesesuaian tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan 
kegiatan satuan organisasi yang bersangkutan. 
 
Namun, pejabat yang diangkat dalam jabatan dimaksud bukan berarti memiliki kedudukan di 
berbagai satuan organisasi. Pejabat yang diangkat dalam jabatan fungsional umum 
berkedudukan hanya pada satu satuan organisasi. Dengan demikian, pengertian kedudukan 
jabatan tidak sama dengan kedudukan pejabat yang diangkat dalam jabatan. 

 
2.3. Ringkasan Tugas 

 
 Ringkasan tugas adalah uraian singkat yang memberikan gambaran umum tentang ruang 

lingkup tugas jabatan fungsional umum. 
 

2.4. Bahan Kerja 
 

 Bahan kerja adalah masukan (input) yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi 
hasil kerja (output). 
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 Dalam setiap uraian jabatan fungsional umum, beberapa butir penting bahan kerja selalu 

distandarkan, yaitu peraturan perundang-undangan dan arahan/petunjuk atasan langsung, 
selain bahan kerja lain yang diperlukan. 

 
2.5. Sarana Kerja 

 
 Sarana kerja adalah perangkat kerja yang digunakan oleh pejabat yang bersangkutan untuk 

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. 
 

 Pada umumnya, sarana kerja berupa komputer, meja dan kursi, kecuali sarana kerja yang 
bersifat spesifik. 

 
2.6. Rincian Tugas 

 
 Rincian tugas atau dapat disebut job descriptions adalah paparan atau bentangan semua 

tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilaksanakan pemegang jabatan dalam 
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan sarana kerja dan dalam 
kondisi pelaksanaan tertentu.  

 
 Setiap rincian tugas suatu jabatan fungsional umum selalu diawali dengan: 

a. menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang 

ditangani; 
c. dan rincian tugas lainnya yang bersifat pokok sesuai hasil analisis jabatan; 
dan selalu diakhiri dengan tugas melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan 
sesuai garis kewenangan untuk kelancaran tugas. 

 
2.7. Keadaan Tempat Kerja 

 
 Keadaan Tempat Kerja adalah keadaan tempat kerja di mana pemegang jabatan melakukan 

tugasnya. 
 

 Pada umumnya, informasi mengenai keadaan tempat kerja yaitu berada di suatu ruangan 
kantor kerja. 

 
2.8. Hasil Kerja 

 
 Hasil kerja adalah keluaran langsung (output) yang harus dihasilkan oleh pemegang jabatan 

berdasarkan uraian tugas jabatan fungsional umum. 
 

 Hasil kerja yang tertulis dalam uraian jabatan fungsional umum merupakan standar keluaran 
langsung yang dibebankan kepada pemegang jabatan, sehingga pemegang jabatan 
diharapkan mampu menciptakan output di atas standar keluaran langsung dimaksud sesuai 
petunjuk atasan berdasarkan garis kewenangannya. 

 
2.9. Upaya Fisik 
 
 Upaya Fisik adalah gerakan fisik pemegang jabatan untuk melaksanakan tugas. Upaya Fisik 

pada umumnya dinyatakan duduk dan berjalan. 
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2.10. Kemungkinan Resiko Bahaya 
 
 Kemungkinan Resiko Bahaya adalah potensi resiko kecelakaan fisik akibat pelaksanaan 

tugas. Kemungkinan Resiko Bahaya pada umumnya diisi tidak ada, kecuali untuk 
jabatan/pekerjaan tertentu. 

 
2.11. Syarat Jabatan 
 
 Syarat Jabatan merupakan rumusan tentang kualifikasi dan kemampuan kerja yang dituntut 

untuk dapat melaksanakan tugas jabatan. Kemampuan kerja dapat dipenuhi setelah 
CPNS/PNS memangku jabatan tersebut melalui pelatihan dan peningkatan pengetahuan 
kerja yang disyaratkan. 

 
a. Pendidikan 
 Pendidikan adalah syarat kualifikasi tingkat pendidikan tertentu yang diperlukan bagi 

CPNS, sedangkan bagi PNS sebagai calon pemegang jabatan fungsional umum cukup 
pengalaman kerja di bidangnya atau yang serumpun. 

b. Pelatihan 
 Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang perlu ditempuh 

pemegang jabatan fungsional umum untuk meningkatkan kemampuan kerja sesuai 
dengan tuntutan pelaksanaan tugas. 

c. Pengetahuan Kerja 
 Pengetahuan kerja adalah ilmu dan/atau informasi yang perlu dimiliki oleh pemegang 

jabatan fungsional umum untuk mendukung pelaksanaan tugas.  
d. Pengalaman Kerja 
 Pengalaman kerja adalah masa kerja PNS yang diperlukan untuk menduduki suatu 

jabatan fungsional umum. 
e. Kondisi Fisik 
 Kondisi Fisik adalah keadaan fisik calon pemegang jabatan. Pada umumnya syarat 

kondisi fisik adalah tidak membedakan laki-laki atau perempuan. 
f. Bakat 
 Bakat adalah indikasi potensi diri yang diperlukan untuk memangku suatu jabatan. 

 

Indikator Bakat: 
G Intelegensia, yaitu kemampuan belajar secara umum 

V Bakat Verbal, kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya 
secara efektif 

N Bakat Numerik, kemampuan untuk melakukan operasi arithmatik secara tepat dan 
akurat 

S Bakat pandang ruang, kemampuan berfikir secara visual mengenai bentuk-bentuk 
geometris, untuk memahami gambar-gambar dari benda-benda tiga dimensi 

P Bakat penerapan bentuk, kemampuan menyerap perincian-perincian yang berkaitan 
dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik 

Q Bakat ketelitian, kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan 
verbal atau dalam tabel 

K Bakat kondisi motor, kemampuan untuk mengkoordinir mata, tangan dan jari secara 
cepat dan cermat dalam membuat gerakan yang cepat 



 

 

84 

F Bakat kecakatan jari, kemampuan menggerakkan tangan dengan mudah dan penuh 
ketrampilan 

E Bakat kondisi mata, tangan, kaki, kemampuan menggerakkan tangan dan kaki 
secara koordinatif satu sama lain sesuai rangasangan penglihatan 

C Bakat membedakan warna, kemampuan memadukan atau membedakan berbagai 
warna yang asli yang gemerlapan. 

 
 

g. Temperamen 
 Temperamen adalah indikasi karakter dan kemampuan diri yang diperlukan untuk 

memangku suatu jabatan. 
 

Indikator Temperamen: 

D Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan 
memimpin, mengendalikan atau merencanakan 

F Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran 
perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandang pribadi 

I Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang 
lain dalam pendapat, sikap atau mertimbangan mengenai gagsan 

J 
Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan pembuatan kesimpulan, penilaian 
atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria rangsangan indra atau atas dasar 
pertimbangan pribadi. 

M 
Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, 
pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan criteria yang 
diukur atau yang dapat diuji. 

P Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari 
hanya penerimaan dan perbuatan instruksi 

R 
Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau 
secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan perangkat 
prosedur urutan atau kecepatan tertentu 

S 
Kemampuan menyesuaiakn diri untuk bekerja dengan ketegangan jiwa jika 
berhadapan dengan keadaan darurat kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja 
dengan kecepatan kerja dan perhatian teryus menerus merupakan keseluruhan atau 
sebagian aspek pekerjaan 

T 
Kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas, sering berganti 
dari tugas yang satu ke tugas yang lain yang berbagai sifatnya tanpa kehilangan 
efisiensi atau ketenangan diri 

 
h. Minat 
 Minat adalah kombinasi indikasi keinginan pegawai yang sesuai untuk menangani 

pekerjaan tertentu dalam suatu jabatan.  
 

Indikator Minat: 

1a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan benda atau 
obyek tertentu.  

1b 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan komunikasi 
data. 

2a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan orang, 
dalam niaga. 

2b Pilihan melakukan kegiatan yang 
bersifat ilmiah dan teknik. 

3a Pilihan melakukan kegiatan rutin, 
konkrit dan teratur. 3b Pilihan melakukan kegiatan yang 

bersifat abstrak dan kreatif. 

4a Pilihan melakukan kegiatan yang 
dianggap baik bagi orang lain. 4b 

Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan proses, mesin 
dan mekanik. 

5a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
menghasilkan prestise atau 
penghargaan dari pihak lain. 

5b 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
menghasilkan kepuasan nyata dan 
produksi. 
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C. PENERAPAN 
 
Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum menghasilkan informasi jabatan yang diterapkan 
untuk kepentingan manajemen sumber daya manusia.  
 
1. Penyusunan Formasi Pegawai 
 

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi 
Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 

 
Peta jabatan merupakan acuan untuk pelaksanaan analisis kebutuhan dan penyediaan formasi 
CPNS pada satuan organisasi DESDM yang bersangkutan, kecuali jabatan fungsional umum 
tertentu. Uraian jabatan fungsional umum memberikan informasi nama jabatan, ringkasan tugas, 
syarat jabatan, dan lain-lain yang disyaratkan dalam penyusunan formasi CPNS DESDM. 

 
Beberapa jabatan fungsional umum tertentu tidak bisa menjadi dasar kebutuhan formasi jabatan 
sebagaimana uraian jabatan yang bersangkutan walaupun tercantum dalam peta jabatan, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Penyelidik Geologi pada Badan Geologi; 
b. Penyelidik Geofisika pada Badan Geologi; dan 
c. Pengkaji Teknologi ESDM pada Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber 

Daya Mineral. 
Jabatan di atas dibentuk dengan perlakuan khusus karena terkait dengan jabatan fungsional 
tertentu, mengingat kepentingan penempatan pegawai dalam rangka pembinaan kepegawaian. 
 
Formasi CPNS DESDM untuk calon jabatan fungsional tertentu dapat disusun, sepanjang layak 
berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan formasi CPNS, dengan syarat pendidikan formal 
minimal Sarjana S1 dan diutamakan Sarjana S2. 

 
2. Pengadaan Pegawai 
 

Pengadaan pegawai meliputi perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, 
pengangkatan CPNS s.d. menjadi PNS dalam jabatan fungsional umum. 

 
Uraian jabatan fungsional umum menyediakan informasi nama jabatan, ringkasan tugas, syarat 
jabatan, bakat, temperamen dan minat yang sangat diperlukan untuk kepentingan proses 
pengadaan pegawai. 

 
3. Pengangkatan Jabatan dan Kenaikan Pangkat 
 

Pengangkatan dalam jabatan adalah penempatan/pemindahan PNS berdasarkan nama jabatan 
yang tercantum dalam peta jabatan dan/atau uraian jabatan. Jabatan dimaksud meliputi jabatan 
struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu. 

 
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS 
tehadap negara. Kenaikan pangkat menggunakan peta jabatan dan uraian jabatan dalam rangka 
penyesuaian golongan dan penyesuaian ijazah. 

 
 
 



 

 

86 

Khusus PNS DESDM berkualifikasi SLTA ke bawah yang tidak menduduki jabatan struktural 
maupun fungsional tertentu, pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat menggunakan 
uraian jabatan fungsional umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri 
ini. 

 
Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum DESDM pada jabatan Penyelidik Geologi, 
Penyelidik Geofisika dan Pengkaji Teknologi ESDM, dilaksanakan bagi PNS DESDM yang tidak 
lagi mengikuti jenjang karir dalam jabatan fungsional tertentu maupun jabatan struktural, namun 
aktivitas penyelidikan dan penelitian pegawai yang bersangkutan masih dibutuhkan.  
 
Pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu bagi PNS DESDM yang telah ada, mengikuti 
pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang 
berpendidikan SLTA (keterampilan) maupun Sarjana (keahlian). 
 

4. Petunjuk Kerja 
 

Uraian jabatan fungsional umum merupakan informasi jabatan yang memberikan petunjuk kerja, 
antara lain berupa rincian tugas dan hasil kerja yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh 
pemegang jabatan, sehingga dapat menjadi acuan untuk penilaian kinerja. 

 
5. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan  
 

Uraian jabatan fungsional umum mencakup informasi tentang pelatihan dan pengetahuan kerja 
yang dibutuhkan bagi pemegang jabatan dalam menjalankan tugasnya, sehingga berguna 
sebagai salah satu dasar penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan dalam jabatan bagi 
aparatur DESDM. 

 
6. Perencanaan Karier 
 

Karier PNS DESDM ditentukan melalui sistem pengembangan pegawai yang dirancang antara 
lain berdasarkan jalur, jenjang, pangkat dan jabatan. Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional 
umum memberikan arahan bagi rumusan perencanaan karier PNS DESDM. 

 
7. Evaluasi Jabatan 
 

Uraian jabatan fungsional umum merupakan informasi yang dapat menjadi dasar pelaksanaan 
evaluasi jabatan DESDM, mengingat dalam tahap pelaksanaan evaluasi jabatan dengan metode 
profil meliputi kegiatan inventarisasi jabatan, penentuan jabatan tolok, uraian tugas, karakteristik, 
penilaian/profiling, bobot pekerjaan, klasifikasi dan pemutakhiran, yang sangat penting bagi 
penentuan pola penggajian/remunerasi. Selain itu, informasi jabatan dapat menjadi database 
pada sistem informasi kepegawaian dalam rangka mendukung kegiatan evaluasi jabatan.  
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1. Nama Jabatan :  Anak Buah Kapal 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II :  Puslitbang Geologi Kelautan 
b. Eselon III :  Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan 
c. Eselon IV :  Subbidang Pengoperasian Sarana 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan kegiatan pemeliharaan, pemeriksaan, dukungan operasional teknis, atau pelayanan 
akomodasi kapal laut dalam rangka penelitian geologi kelautan. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Fasilitas operasi; 
b. Logistik kapal laut; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Perlengkapan alat kebersihan/dapur; 
b. Perlengkapan keselamatan operasi kapal laut; 
c. Pakaian operasi kerja; 
d. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Membersihkan anjungan, gudang dan geladak kapal; 
b. Memeriksa, mengontrol dan melumasi mesin kapal secara teratur; 
c. Mengecek dan menyesuaikan tekanan, suhu dan aliran pelumas ke bagian mesin yang tidak secara 

otomatis terkena aliran minyak mesin dan pelumas; 
d. Membersihkan mesin dan kamar mesin; 
e. Mengajukan usulan perbekalan kebutuhan dapur selama berlayar kepada Nakhoda dan memelihara 

peralatan dapur secara rutin; 
f. Memasak dan menyiapkan makanan para awak kapal dan para peneliti secara rutin, sehingga 

kebutuhan pangan dapat terpenuhi; 
g. Membersihkan ruangan tidur dan dapur secara rutin; 
h. Memeriksa kelengkapan peralatan keamanan dan keselamatan operasi kapal laut; 
i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan di kapal laut. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Kebersihan di anjungan, geladak kapal, ruang mesin dan kamar tidur; 
b. Terpeliharanya peralatan yang ada di kapal 
c. Tersedianya kebutuhan pangan para awak kapal. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal SLTA. 
b. Pelatihan : Pelayaran, pemeliharaan mesin, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Tata boga, Mesin jenset. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, F. 
g. Temperamen : R. 
h. Minat : 1a, 4b.  
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1. Nama Jabatan : Caraka 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro/Direktorat/Inspektorat/Pusat 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian yang menangani urusan tata usaha, atau pada Subdirektorat 

tertentu 
- Unit Pelaksana Teknis DESDM 

c. Eselon IV  : Subbagian yang menangani urusan tata usaha, atau pada Seksi tertentu 
 
3. Ringkasan Tugas  :  

Mengirim surat dan/atau dokumen kedinasan di lingkungan Departemen. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Surat/dokumen dinas; 
b. Buku ekspedisi; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Kendaraan atau sarana angkut lainnya; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Memeriksa dan memilah surat atau dokumen kedinasan yang diterima untuk kemudahan 
penyampaian kepada yang berkepentingan; 

b. Mencatat nomor, alamat tujuan dan tanggal pengiriman surat atau dokumen ke dalam buku ekspedisi 
sebagai bukti pengiriman surat; 

c. Mengepak surat dan dokumen yang akan dikirim untuk menjaga surat atau dokumen dari kerusakan; 
d. Mengambil surat atau dokumen dari kantor pos sesuai dengan resi penerimaan untuk mempercepat 

proses penyelesaiannya; 
e. Menyerahkan surat atau dokumen dan bukti resi penerimaan kepada Penata Usaha untuk dicatat; 
f. Mengantar surat atau dokumen dengan menggunakan buku ekspedisi sesuai alamat tujuan surat; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangannya untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : Ekspedisi surat/dokumen kedinasan. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Minimal SLTA. 
b. Pelatihan  : Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Ketatausahaan kantor. 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  V, O. 
g. Temperamen :  P, R. 
h. Minat :  3a, 4a. 
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1. Nama Jabatan  : Kamerawan  
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  :  - Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
   - Pusat yang memiliki fasilitas publikasi/pameran yang besar 
b. Eselon III  : - Bagian Hubungan Masyarakat 
   - Bagian Hukum dan perundang-undangan 
   - Bagian Hukum dan Kepegawaian 
   - Bagian Tata Usaha 
   - Unit Pelaksana Teknis DESDM 
c. Eselon IV  : - Subbagian Peliputan dan Hubungan Media 

    - Subbagian yang menangani peliputan 
 
3. Ringkasan Tugas  :  

Melakukan pengambilan gambar dan perekaman dalam acara kegiatan tertentu, serta mengadakan 
dokumentasi film.  

 
4. Bahan Kerja : 

a. Kaset video dan film; 
b. Usulan perekaman/peliputan acara; 
c. Rencana protokol dan jadwal kegiatan; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Kamera video; 
b. Kamera foto; 
c. Tape recorder; 
d. Komputer; 
e. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menerima dan mempelajari permintaan peliputan acara; 
b. Memeriksa fungsi-fungsi peralatan dan menyiapkan perekaman seperti kamera, film, dan/atau video 

kaset; 
c. Meliput acara yang telah ditentukan sesuai kebutuhan perekaman dan pengambilan gambar; 
d. Merawat sarana kerja untuk kelangsungan pelayanan peliputan dan perekaman kegiatan; 
e. Menyusun dokumentasi hasil peliputan dan perekaman kegiatan; 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangannya untuk 

kelancaran tugas. 
  
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Liputan dan rekaman acara; 
b. Dokumentasi hasil liputan dan rekaman acara. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Minimal SLTA. 
b. Pelatihan  : Kursus sinematografi, fotografi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Desain grafis, editing film/foto.  
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/perempuan. 
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f. Bakat :  V, S, P. 
g. Temperamen :  R, M. 
h. Minat :  1a, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Operator Instalasi Air 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
  - Pusat pada Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum 
  - Bagian Tata Usaha 
  - Unit Pelaksana Teknis DESDM 
c. Eselon IV  : - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Rumah Tangga 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Tata Usaha 

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Melakukan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan penyediaan air pada satuan kerja Departemen. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Buku petunjuk jaringan air; 
b. Suku cadang instalasi air; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Peralatan perbaikan (tool kit); 
b. Pakaian kerja/alat keselamatan kerja; 
c. Alat pemadam kebakaran; 
d. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Mengoperasikan penyediaan dan instalasi air (mesin pompa, pipa, kran, penampung air, wastafel, 
water closet); 

b. Mengawasi dan memeriksa fungsi instalasi air; 
c. Memperbaiki  kerusakan ringan/kecil instalasi air; 
d. Melaporkan kondisi dan kelayakan fungsi instalasi air; 
e. Meyusun usulan perbaikan instalasi air; 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangannya untuk 

kelancaran tugas.  
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : Penyediaan air bersih. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Minimal STM Bangunan/Mesin. 
b. Pelatihan  :  Instalasi air, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Keselamatan/standar instalasi air. 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : P, E. 
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g. Temperamen : R, S. 
h. Minat : 1a, 4b. 
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1. Nama Jabatan :  Operator Kilang 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II :  Pusdiklat Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III :  Bidang Sarana Kilang 
c. Eselon IV :  Subbidang Kilang 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan operasi teknis kilang migas di Pusdiklat Minyak dan Gas Bumi. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Bahan kimia; 
b. Minyak bumi; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Fasilitas operasi kilang; 
b. Pakaian operasi kerja; 
c. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menyiapkan pengoperasian kilang; 
b. Memeriksa perlengkapan keamanan dan keselamatan operasi kilang; 
c. Mempelajari rencana operasi kegiatan kilang; 
d. Melaporkan kesiapan operasi kilang kepada pimpinan kilang; 
e. Membantu operasi kilang sesuai petunjuk dan arahan pimpinan kilang; 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan di kilang. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Kesiapan operasi kilang; 
b. Pelayanan operasional kilang. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal SLTA. 
b. Pelatihan : Kursus teknik operasi pengolahan minyak bumi/peralatan kilang, dan 

lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kimiawi bahan bakar dan hasil olahan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, F. 
g. Temperamen : R. 
h. Minat : 1a, 4b. 
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1. Nama Jabatan  : Operator Mesin Jenset 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
  - Pusat pada Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum 
  - Bagian Tata Usaha   
  - Bidang Sarana Kilang 
  - Unit Pelaksana Teknis DESDM 
c. Eselon IV  : - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Rumah Tangga 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Tata Usaha 
  - Subbidang Utilitas 

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Mengoperasikan dan memelihara mesin diesel/jenset sesuai dengan petunjuk teknis pengoperasian, serta 
memeriksa secara berkala kondisi mesin. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Buku petunjuk perbaikan kerusakan mesin; 
b. Buku manual mesin; 
c. Suku cadang; 
d. Bahan bakar minyak dan pelumas; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Mesin diesel dan jenset; 
b. Peralatan perbaikan (tool kit); 
c. Pakaian kerja/alat keselamatan kerja; 
d. Alat pemadam kebakaran; 
e. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Mengoperasikan mesin diesel/jenset dengan menghidupkan mesin berdasarkan ketentuan dalam 
petunjuk operasional; 

b. Memeriksa dan memelihara mesin diesel/jenset secara berkala agar mesin selalu siap pakai dan 
terjamin tingkat kehandalannya; 

c. Memperbaiki kerusakan ringan sesuai dengan petunjuk perbaikan dengan mengganti suku cadang 
yang baru, serta mengisi dan mengganti atau menambah bahan bakar, dan pelumas agar kondisi 
mesin terpelihara dengan baik; 

d. Membuat laporan kerusakan mesin yang tidak dapat dilakukan sendiri atau kerusakan berat kepada 
atasan untuk diketahui dan mendapat persetujuan perbaikan; 

e. Mengajukan permintaan kebutuhan bahan bakar minyak, pelumas dan suku cadang lainnya kepada 
atasan supaya kelancaran operasional mesin terjamin; 

f. Menyusun jadwal perawatan mesin secara berkala agar mesin selalu dalam kondisi baik; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangannya untuk 

kelancaran tugas.  
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
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9. Hasil Kerja  : Penyediaan tenaga listrik kantor dan sarana lainnya. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Minimal STM Mesin/Otomotif/Listrik. 
b. Pelatihan  :  Perbaikan/operasi mesin, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Mesin pembangkit listrik diesel. 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik : Sehat/Normal, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : P, E. 
g. Temperamen : R, S. 
h. Minat : 1a, 4b. 
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1. Nama Jabatan  :  Operator Telekomunikasi  
  
2. Kedudukan :  

a. Eselon II : - Biro Umum 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
  - Pusat pada Badan    
b. Eselon III  :  - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
   - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Sekretariat Jenderal 
   - Bagian Umum dan Kepegawaian 
   - Bagian Umum dan Keuangan  
   - Bagian Umum 
   - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV  : - Subbagian Urusan Dalam Departemen 
   - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
   - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Rumah Tangga 
   - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Melakukan pelayanan komunikasi dengan telekomunikasi telepon PABX, Single Side Band (SSB), dan 
Teleks dari dalam dan luar kantor satuan organisasi Departemen. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Permintaan sambungan; 
b. Daftar nomor telepon, dan teleks; 
c. Buku manual operasi telekomunikasi; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Pesawat telepon PABX, SSB, dan teleks; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menyiapkan buku catatan untuk mencatat setiap permintaan sambungan telepon interlokal, 
internasional, SSB, dan teleks; 

b. Melayani permintaan dan pengiriman berita yang diminta pegawai maupun dari luar, serta mencatat 
nomor yang diminta; 

c. Mempelajari komunikasi bahasa Inggris untuk pelayanan permintaan/penerimaan sambungan 
telekomunikasi; 

d. Melaporkan gangguan pesawat telekomunikasi kepada teknisi pemeliharaan perawatan kantor dan 
kantor telkom; 

e. Mencatat dan memelihara daftar nomor telepon, teleks, dan frekuensi; 
f. Membuat laporan penggunaan pesawat telekomunikasi; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangannya untuk 

kelancaran tugas. 
  
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : Layanan telekomunikasi. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Minimal SLTA. 
b. Pelatihan  : Teknik penggunaan SSB, kursus  bahasa Inggris, dan lain-lain. 
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c. Pengetahuan Kerja : Perkembangan sarana telekomunikasi. 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : P. 
g. Temperamen : J. 
h. Minat : 1a, 4b. 
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1. Nama Jabatan :  Pemadam Api/Kebakaran 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II :  Pusdiklat Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III :  Bidang Sarana Kilang 
c. Eselon IV :  Subbidang Kilang 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melakukan operasi teknis pemadaman kebakaran untuk pelatihan di Pusdiklat Minyak dan Gas Bumi. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Bahan kimia; 
b. Air; 
c. Obat-obatan luka terbakar; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Fasilitas pemadam kebakaran; 
b. Pakaian operasi kerja; 
c. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menyiapkan pengoperasian alat pemadam kebakaran; 
b. Memeriksa perlengkapan keamanan dan keselamatan operasi alat pemadam kebakaran; 
c. Mempelajari rencana operasi kegiatan pemadaman kebakaran; 
d. Melaporkan kesiapan operasi alat pemadam kebakaran kepada pimpinan; 
e. Membantu operasi alat pemadaman kebakaran sesuai petunjuk dan arahan pimpinan; 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan pos pemadaman. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Kesiapan operasi pemadam kebakaran; 
b. Pelayanan operasional pemadam kebakaran. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal SLTA. 
b. Pelatihan : Kursus pemadaman kebakaran, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kimiawi bahan bakar dan sifat api. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, F. 
g. Temperamen : R. 
h. Minat : 1a, 4b. 
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1. Nama Jabatan :  Pemandu Museum 
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II :  Pusat Survei Geologi 
b. Eselon III :  UPT Museum Geologi 
c. Eselon IV :  Seksi Dokumentasi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Memandu dan melayani pengunjung museum geologi dengan memberikan data dan informasi yang 
diperlukan, menyiapkan sarana ceramah, audio visual, dan brosur untuk penyebaran informasi museum 
geologi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Rencana pameran/kunjungan kerja; 
b. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Mempelajari data koleksi museum geologi sebagai bahan referensi dan acuan dalam pemanduan; 
b. Menyusun konsep dan program kerja pemanduan yang disesuaikan dengan perkembangan tingkat 

kunjungan ke museum; 
c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan calon pengunjung untuk diagendakan mengenai 

pengaturan kunjungan; 
d. Menerima pengunjung museum baik kelompok maupun perorangan dengan memberikan informasi 

secara umum mengenai museum geologi; 
e. Memberikan berbagai informasi kepada pengunjung museum; 
f. Mengadakan acara diskusi di ruang ceramah dengan menyajikan informasi melalui TV dan ceramah 

untuk memberikan informasi yang lengkap kepada pengunjung; 
g. Mengusulkan keperluan bahan perbaikan peraga koleksi museum untuk peningkatan pelayanan 

museum; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Bahan program kerja pemanduan; 
b. Layanan pemanduan terhadap pengunjung museum; 
c. Data keperluan bahan perbaikan peraga koleksi museum. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal SLTA; 
b. Pelatihan : Public relation, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Museumologi, sejarah, dan lain-lain. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, F. 
g. Temperamen : R. 
h. Minat : 1a, 4b.  
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1. Nama Jabatan  : Pemelihara Barang Inventaris 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi 
b. Eselon III  :  Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV  : Subbagian Kepegawaian dan Umum 

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Melakukan pemeliharaan barang inventaris/aset berupa mesin kilang, boiler, diesel listrik, kendaraan, alat 
berat, bangunan gedung, jalan, jembatan, rig bor/mesin drawork dan peralatan peraga lainnya pada 
Pusat. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Buku petunjuk; 
b. Barang suku cadang; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Pakaian kerja; 
d. Toolkit. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Memeriksa fungsi operasional barang inventaris/aset; 
b. Menyusun laporan kondisi, kerusakan, kehilangan barang inventaris/aset; 
c. Menyiapkan bahan perencanaan perbaikan barang inventaris/aset; 
d. Mengajukan bahan rencana anggaran/biaya penggantian dan pengadaan barang inventaris/aset; 
e. Membuat laporan kegiatan pemeliharaan barang inventaris/aset; 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangannya untuk 

kelancaran tugas. 
  
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Laporan kondisi, kerusakan, kehilangan barang inventaris/aset; 
b. Bahan rencana perbaikan barang inventaris/aset; 
c. Bahan rencana anggaran/biaya penggantian dan pengadaan barang inventaris/aset; 
d. Laporan kegiatan pemeliharaan barang inventaris/aset. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  :  Minimal STM. 
b. Pelatihan  : Perbaikan/operasi barang inventaris/aset, dan lain-lain.   
c. Pengetahuan Kerja : Kegiatan pengolahan/infrastruktur migas. 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : G, S,K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Pemelihara Jaringan Listrik dan Telepon 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
  - Pusat pada Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum 
  - Bagian Tata Usaha 
  - Unit Pelaksana Teknis DESDM 
c. Eselon IV  : - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Rumah Tangga 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 
  - Subbagian Tata Usaha 

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Melakukan pemeliharaan jaringan listrik dan telepon pada satuan kerja Departemen. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Buku petunjuk jaringan listrik dan telepon; 
b. Suku cadang elektro mekanik; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Peralatan perbaikan (tool kit); 
b. Pakaian kerja/alat keselamatan kerja; 
c. Alat pemadam kebakaran; 
d. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Memeriksa fungsi instalasi tenaga listrik (kabel, transformator, terminal, sakelar, Metal Circuit Break 
(MCB), sekering (Fuse), Alat Pengukur dan Pemutus (APP/meteran penggunaan), control panel dan 
sebagainya); 

b. Memeriksa fungsi alat penerangan (lampu), lift, sound system, Closed Circuit Television (CCTV) dan 
air conditioning (AC); 

c. Memeriksa fungsi instalasi telekomunikasi untuk telepon (pesawat, kabel, connector, terminal); 
d. Memperbaiki kerusakan ringan/kecil, serta melaporkan kondisi dan kelayakan pada fungsi instalasi 

tenaga listrik, instalasi telekomuikasi telepon dan fungsi peralatan lainnya; 
e. Meyusun usulan perbaikan tenaga listrik, instalasi telekomuikasi telepon dan fungsi peralatan lainnya. 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangannya untuk 

kelancaran tugas.  
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : Penyediaan tenaga listrik kantor dan lain-lain. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Minimal STM Listrik. 
b. Pelatihan  :  Instalasi listrik, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Keselamatan/standar instalasi listrik. 
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d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 
CPNS. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : P, E. 
g. Temperamen : R, S. 
h. Minat : 1a, 4b. 
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1. Nama Jabatan  : Penata Usaha 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro/Direktorat/Inspektorat/Pusat 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian/Subdirektorat/Bidang 
  - Unit Pelaksana Teknis DESDM 
c. Eselon IV  : Subbagian/Seksi tertentu  
 

3. Ringkasan Tugas  :  
Melakukan dukungan ketatausahaan dan kearsipan pada satuan organisasi di lingkungan Departemen.  

 
4. Bahan Kerja : 

a. Surat masuk dan keluar; 
b. Dokumen kedinasan; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Membantu pemeriksaan kelengkapan surat dan dokumen kedinasan yang diterima; 
b. Mencatat surat dan dokumen ke dalam buku agenda surat masuk; 
c. Mengetik konsep surat atau dokumen kedinasan sesuai ketentuan tata naskah dinas; 
d. Membantu pemeriksaan surat dan dokumen kedinasan yang akan dikirim sesuai ketentuan tata 

naskah dinas; 
e. Mencatat surat dan dokumen kedinasan yang akan dikirim ke dalam agenda surat keluar; 
f. Membuat daftar alamat, telepon/faksimili dan e-mail para pejabat pemerintahan dan instansi serta 

BUMN sektor ESDM; 
g. Membantu komunikasi dengan pihak lain yang terkait untuk koordinasi pelaksanaan tugas; 
h. Melakukan kearsipan surat dan dokumen kedinasan pimpinan satuan organisasi;  
i. Membuat catatan kegiatan harian/bulanan untuk penyiapan laporan satuan organisasi; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangannya untuk 

kelancaran tugas. 
  
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Laporan satuan organisasi; 
b. Agenda surat masuk/keluar; 
c. Daftar alamat/telepon; 
d. Arsip pimpinan satuan organisasi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Minimal SLTA. 
b. Pelatihan  : Kesekretariatan, komputer, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Administrasi kantor, Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan, Microsoft 

Office. 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik : Normal/Sehat, Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  G, V, N dan Q. 
g. Temperamen :  D, F dan M. 
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h. Minat :  1b, 2a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengemudi 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : - Biro Umum 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
  - Pusat pada Badan    
b. Eselon III  :  - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
   - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Sekretariat Jenderal 
   - Bagian Umum dan Kepegawaian 
   - Bagian Umum dan Keuangan  
   - Bagian Umum 
   - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV  : - Subbagian Urusan Dalam Departemen 
   - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
   - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Rumah Tangga 
   - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Mengemudikan kendaraan bermotor untuk angkutan Menteri, Pejabat Eselon I atau pegawai Departemen 
untuk kepentingan kedinasan, dan merawat kendaraan bermotor.  

 
4. Bahan Kerja : 

a. SIM (Surat Izin Mengemudi); 
b. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan); 
c. Peta/denah lokasi; 
d. Buku manual kendaraan; 
e. Arahan/petunjuk atasan.  

 
5. Sarana Kerja : 

a. Kendaraan roda empat atau lebih; 
b. Perlengkapan (toolkit) kendaraan. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Memeriksa kendaraan sebelum dioperasikan, antara lain pemeriksaan bahan bakar, pelumas mesin, 
air pendingin, air accu, minyak kopling, dan minyak rem; 

b. Mengemudikan kendaraan sesuai perintah dengan tertib lalu lintas, dan mengutamakan keselamatan 
dan kenyamanan penumpang baik untuk pimpinan, pegawai atau tamu departemen; 

c. Membersihkan dan memeriksa fungsi-fungsi kendaraan sesuai dengan petunjuk teknis agar 
kendaraan terpelihara dengan baik dan siap digunakan, serta  melaporkan kerusakan kendaraan 
kepada atasan; 

d. Menjaga kendaraan dari kerusakan dan kehilangan; 
e. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari dari atasan sesuai garis kewenangannya untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di luar ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : Layanan angkutan pimpinan, pegawai, atau tamu Departemen. 
 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Minimal SLTP. 
b. Pelatihan  : Keterampilan mengemudi kendaraan bermotor, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Aturan lalu lintas dan peta lokasi. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 
CPNS. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : K, E. 
g. Temperamen : R, S. 
h. Minat : 3a, 3b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengentri Data 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro/Direktorat/Inspektorat/Pusat 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian/Subdirektorat/Bidang 
  - Unit Pelaksana Teknis DESDM 
c. Eselon IV  : Subbagian/Seksi tertentu  

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Memasukkan data ke dalam aplikasi sistem informasi untuk pengolahan data. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Data; 
b. Dokumen; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Aplikasi sistem informasi dan perangkat penunjang; 
c. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Memasukkan data (inputing) ke dalam komputer dengan menggunakan aplikasi program tertentu 
untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan data; 

b. Memeriksa keakuratan hasil inputing data atau pengetikan pada layar monitor untuk mengetahui 
kesesuaiannya dengan konsep atau dokumen lainnya; 

c. Melakukan pemutakhiran (update) data; 
d. Mencetak hasil keluaran pengolahan data; 
e. Menjaga kerahasiaan dan keutuhan data/informasi kedinasan; 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangannya untuk 

kelancaran tugas. 
  
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Inputing data; 
b. Hasil keluaran pengolahan data. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

b. Pendidikan  : Minimal SLTA. 
c. Pelatihan  : Kursus komputer, dan lain-lain. 
d. Pengetahuan Kerja : Aplikasi sistem informasi, Microsoft Office. 
e. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
f. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
g. Bakat :  Q, F. 
h. Temperamen :  M, R. 
i. Minat :  1b, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengurus Barang Inventaris Satuan Kerja 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : - Biro Umum 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
  - Pusat pada Badan    
b. Eselon III  :  - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
   - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Sekretariat Jenderal 
   - Bagian Umum dan Kepegawaian 
   - Bagian Umum dan Keuangan  
   - Bagian Umum 
   - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV  : - Subbagian Urusan Dalam Departemen 
   - Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal 
   - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Rumah Tangga 
   - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Melaksanakan urusan pendataan, penggunaan dan penarikan barang inventaris pada satuan kerja 
Departemen. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Data barang inventaris; 
b. Konsep kartu inventaris; 
c. Kartu lokasi dan riwayat barang; 
d. Formulir inventaris; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menyiapkan kartu barang inventaris untuk pendataan dan mutasi barang inventaris; 
b. Membuat nomor/kode barang inventaris berdasarkan atas dokumen pengadaan atau Berita Acara 

Serah Terima untuk mendapatkan klasifikasi dan kodifikasi secara tepat; 
c. Membukukan barang inventaris ke dalam Buku Memori untuk memudahkan pengawasan dan proses 

lebih lanjut; 
d. Menyusun laporan barang inventaris secara periodik berdasarkan mutasi barang dan dokumen lain 

untuk mengetahui keadaan barang, jumlah, nilai, sumber dana, kondisi barang serta lokasi; 
e. Mengadakan penelitian dan pemeriksaan atas barang yang diusulkan untuk diperbaiki atau dihapus; 
f. Melakukan penarikan barang inventaris untuk mutasi penggunaan maupun penghapusan; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangannya untuk 

kelancaran tugas. 
  
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Kartu barang inventaris; 
b. Nomor/kode barang inventaris; 
c. Laporan barang inventaris; 
d. Hasil penelitian dan pemeriksaan barang inventaris; 
e. Hasil penarikan barang inventaris. 
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10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  :  Minimal SLTA. 
b. Pelatihan  : Bimtek barang inventaris, dan lain-lain.   
c. Pengetahuan Kerja : Pengelolaan kekayaan Negara. 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : Q, F. 
g. Temperamen : P, R, T. 
h. Minat : 1b. 
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1. Nama Jabatan  : Pengurus Gedung Arsip 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : Biro Umum 
b. Eselon III  : Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
c. Eselon IV  : Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal 

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Melaksanakan pengurusan gedung arsip yang dimiliki Departemen. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Dokumen arsip; 
b. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Fasilitas kearsipan; 
d. Gedung arsip; 
e. Alat pembersih dan perbaikan bangunan; 
f. Alat pemadan kebakaran. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Mengarahkan kegiatan angkut, penata dokumen, petugas kebersihan dan satuan pengamanan; 
b. Mengawasi pelaksanaan kebersihan gedung arsip;   
c. Membuat laporan kondisi sarana dan prasarana gedung arsip, serta menyiapkan usulan perbaikan 

untuk peningkatan pelayanan kearsipan; 
d. Membuat laporan pengelolaan gedung arsip, dari sisi pelaksanaan anggaran/keuangan, nilai 

guna/penggunaan arsip, dan kondisi/perawatan arsip secara berkala; 
e. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangannya untuk 

kelancaran tugas. 
  
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Perawatan arsip; 
b. Layanan kearsipan; 
c. Laporan pengelolaan gedung dan fasilitas arsip. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Minimal SLTA. 
b. Pelatihan  :  Bimtek arsiparis, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja :  Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan. 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, N, O. 
g. Temperamen : D, I. 
h. Minat : 2a, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pengurus Wisma 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Pusat yang memiliki Wisma  
  - PTK Akamigas (Tidak ada eselonisasi) 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Tata Usaha 
c. Eselon IV  : - Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian 
  - Subbagian Kepegawaian dan Umum 

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Melaksanakan pengurusan wisma berupa mess, asrama, villa yang dimiliki Departemen. 
 
4. Bahan Kerja : 

a. Data inventaris barang; 
b. Data tamu dan penggunaan wisma; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Fasilitas wisma; 
d. Alat pembersih dan perbaikan bangunan; 
e. Alat pemadam kebakaran. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Mengarahkan kegiatan resepsionis, penerima tamu, pelayan kantor, petugas penyediaan jamuan, 
petugas kebersihan dan satuan pengamanan; 

b. Mengawasi pelaksanaan kebersihan, ketertiban, kerapihan kamar dan ruangan wisma;   
c. Membuat laporan kondisi sarana dan prasarana wisma, serta menyiapkan usulan perbaikan untuk 

peningkatan pelayanan wisma; 
d. Membuat laporan pengelolaan wisma, dari sisi pelaksanaan anggaran/keuangan dan jumlah 

tamu/penghuni secara berkala; 
e. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangannya untuk 

kelancaran tugas. 
  
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Layanan tamu/penghuni wisma; 
b. Laporan pengelolaan wisma. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Minimal SLTA. 
b. Pelatihan  :  Tata boga, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja :  Perhotelan. 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, N, O. 
g. Temperamen : D, I. 
h. Minat : 2a, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pramu Gudang  
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro Umum 
   - Pusat yang memiliki gudang 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
   - Bagian Tata Usaha 
   - Unit Pelaksana Teknis DESDM 
c. Eselon IV  : - Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal 
   - Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga 
   - Subbagian Tata Usaha 

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Melakukan pengurusan barang inventaris kantor yang disimpan dalam gudang pada satuan organisasi di 
lingkungan Departemen. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Barang/inventaris kantor; 
b. Bon permintaan dan pengeluaran barang; 
c. Cat dan plat alumunium penomoran; 
d. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Meja dan kursi; 
b. Rak dan lemari barang; 
c. Palet; 
d. Kereta dorong; 
e. Sarung tangan dan alat safety lainnya; 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menerima dan memeriksa barang/inventaris kantor yang akan disimpan dalam gudang; 
b. Memberikan nomor kode dan menata penyimpanan barang/inventaris kantor yang disimpan dalam 

gudang; 
c. Mengeluarkan barang/inventaris kantor dalam gudang dengan membuat bukti/formulir pengeluaran 

yang telah disetujui atasan; 
d. Menjaga keutuhan dan kualitas barang/inventaris kantor yang disimpan dalam gudang; 
e. Mencatat dan melaporkan mutasi penerimaan dan pengeluaran barang/inventaris kantor yang 

disimpan dalam gudang; 
f. Melaksanakan dan melaporkan stock opname secara berkala untuk data persediaan 

barang/inventaris kantor dalam gudang;  
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari dari atasan sesuai garis kewenangannya untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Meja dan kursi; 
b. Kelancaran layanan permintaan barang; 
c. Susunan barang; 
d. Kode barang; 
e. Penyaluran barang. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  : Minimal SLTA. 
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b. Pelatihan  : Administrasi barang inventaris, Logistik, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kearsipan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, Q. 
g. Temperamen : M, R. 
h. Minat : 1a, 3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pramu Pustaka 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  :  - Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 
   - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
   - Pusat yang memiliki perpustakaan 
b. Eselon III  : - Bagian Hubungan Masyarakat 
   - Bagian Hukum dan perundang-undangan 
   - Bagian Hukum dan Kepegawaian 
   - Bidang yang menangani perpustakaan 
   - Unit Pelaksana Teknis DESDM 
c. Eselon IV  : - Subbagian Publikasi 
   - Subbagian/Subbidang/Seksi yang menangani perpustakaan 

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Melakukan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penataan dan pelayanan masyarakat terhadap buku 
literatur akademis dan peraturan perundang-undangan. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Buku, majalah, dokumen, bulletin, kliping dan sebagainya; 
b. Formulir isian peminjaman buku/dokumen; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Lemari/rak buku. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Mengadakan buku literatur akademis yang berhubungan dengan kegiatan administratratif Departemen 
dan penggandaan peraturan perundang-undangan; 

b. Membuat kartu katalog pustaka terhadap seluruh dokumen/buku; 
c. Memberikan penomoran/indeks dokumen/buku berdasarkan judul, pengarang, dan referensi untuk 

kemudahan penyimpanan dan pencarian; 
d. Menyimpan buku pustaka dengan rapi dan sistematik ke dalam lemari/rak perpustakaan; 
e. Mendistribusikan berita, majalah atau media informasi lainnya kepada satuan organisasi tertentu 

untuk kepentingan sosialisasi; 
f. Memeriksa ketersediaan buku, majalah dan buletin, serta melayani pengunjung yang mencari 

informasi dan/atau meminjam dokumen/buku pustaka; 
g. Meminta kembali berdasarkan waktu peminjamannya untuk kelengkapan dan ketertibannya; 
h. Memelihara dan merawat keutuhan serta keamanan data pustaka untuk kerapihan dan keutuhannya; 
i. Mengusulkan pengadaan/perbaikan buku data pustaka yang rusak atau hilang; 
j. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangannya untuk 

kelancaran tugas. 
  
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja  : 

a. Kartu katalog; 
b. Penyimpanan buku/dokumen; 
c. Layanan pustaka. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  :  Minimal SLTA. 
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b. Pelatihan  :  Kursus perpustakaan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Kearsipan. 
d. Pengalaman Kerja :  Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik :  Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat :  V, Q. 
g. Temperamen :  P. 
h. Minat :  3a. 
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1. Nama Jabatan  : Pramu Acara 
 

2. Kedudukan : 
a. Eselon II  : - Biro Umum 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen 
  - Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
  - Bagian Umum dan Kepegawaian 
  - Bagian Umum dan Keuangan 
  - Bagian Umum 
c. Eselon IV : - Subbagian Protokol Pimpinan Departemen 
  - Subbagian Protokol Sekretariat Jenderal 
  - Subbagian Tata Usaha 
  - Subbagian Rumah Tangga 
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Membantu pelaksanaan keprotokolan Menteri dan/atau Pimpinan satuan organisasi Unit Utama, guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Jadwal pimpinan satuan organisasi; 
b. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Kendaraan operasional protokol; 
b. Meja dan kursi; 
c. Handy Talky. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Mengumpulkan data dan informasi situasi di lokasi kegiatan kunjungan pimpinan satuan organisasi; 
b. Mengadakan komunikasi dengan panitia/penanggung jawab kegiatan untuk bahan rencana 

keprotokolan; 
c. Mengurus kedatangan dan keberangkatan pimpinan Departemen; 
d. Melaksanakan penjemputan dan pengantaran tamu, serta acara kegiatan Tamu Menteri, Pimpinan  

Unit Utama, dan Pimpinan Unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadwal acara yang telah 
disusun sebagai penyambutan dan pelayanan Tamu Pimpinan; 

e. Mengurus akomodasi pimpinan satuan organisasi; 
f. Melaksanakaan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 

7. Keadaan Tempat Kerja : Di dalam dan di luar ruangan. 
 

8. Upaya Fisik : Duduk, berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Data dan informasi situasi di lokasi kegiatan kunjungan pimpinan satuan organisasi; 
b. Layanan penjemputan dan pengantaran tamu; 
c. Layanan akomodasi pimpinan satuan organisasi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal SLTA. 
b. Pelatihan : Keprotokolan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Keprotokolan, Tata pelayanan tamu pimpinan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
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e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, S, K. 
g. Temperamen : P, R, S. 
h. Minat : 1a, 3a, 4b, 5b. 
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1. Nama Jabatan  : Sekretaris Eselon II 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II  : - Biro/Direktorat/Inspektorat/Pusat 
  - Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan 
b. Eselon III  : - Bagian yang menangani urusan tata usaha, atau pada Subdirektorat 

tertentu 
c. Eselon IV  : Subbagian yang menangani urusan tata usaha 

 
3. Ringkasan Tugas  :  

Melaksanakan dukungan kesekretariatan kepada Pejabat Eselon II pada Unit yang bersangkutan.  
 
4. Bahan Kerja : 

a. Peraturan Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan; 
b. Daftar alamat/telepon/faksimili/e-mail pejabat dan instansi pemerintah/BUMN; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat bahan lain yang ditujukan kepada 
pimpinan unit; 

b. Memantau distribusi surat sesuai disposisi pimpinan unit; 
c. Menyiapkan agenda acara atau jadwal pimpinan unit serta mengingatkan pimpinan unit tentang 

jadwal kegiatan;  
d. Menghubungi dan mengkomfirmasikan kepada unit dan instansi terkait tentang acara dan kegiatan 

pimpinan unit; 
e. Melaksanakan dokumentasi sesuai kebutuhan pimpinan unit; 
f. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangannya untuk 

kelancaran tugas. 
  
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan.  
 
9. Hasil Kerja : 

a. Jadwal acara pimpinan; 
b. Dokumen persuratan pimpinan unit. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan  :  Minimal SLTA. 
b. Pelatihan : Kesekretariatan, komputer, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Administrasi kantor, Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan, Microsoft 

Office. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : V, F. 
g. Temperamen : R. 
h. Minat : 1a, 2a. 
i.  
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1. Nama Jabatan :  Teknisi Kartografi 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II :  Pusat Survei Geologi 
b. Eselon III :  Bidang Informasi 
c. Eselon IV :  Subbidang Pelayanan Informasi Publik 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengolah bahan publikasi peta digital dengan mengubah data manual ke digital, memadukan gambar 
peta dan keterangan, membuat preparasi warna dengan teknik kartografi untuk menghasilkan peta 
bersistem geologi, geofisika, geokimia dan peta tematik geologi kuarter, geomorfologi dan seismotektonik. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Peta dasar topografi; 
b. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Plotter; 
d. Scanner. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Mempelajari konsep peta, menghitung dan menentukan koordinat, men-scan gambar atau peta, serta 
melakukan digitasi dengan komputer untuk membuat peta dasar dan peta geologi sesuai skala yang 
ditetapkan; 

b. Menyiapkan bahan, perlengkapan dan peralatan gambar, menghitung titik koordinat peta dengan 
sistem proyeksi Universal Tranverse Mercator (UTM); 

c. Men-scan gambar/peta topografi, mendigitasi dan menyimpan dalam layer berdasarkan kebutuhan 
pemisahan gambar geografi (jalan, garis pantai dan sungai, kontur ketinggian dan nama 
kota/sungai/gunung); 

d. Mendisain tata letak gambar peta menurut pola baku atau standar penerbitan peta geologi bersistem 
atau tematik; 

e. Membuat peta dasar geografi dengan mendigitasi pisah warna dalam layer gambar jalan, 
sungai/danau/laut, kontur ketinggian dan keterangan peta; 

f. Membuat garis formasi batuan, batas litologi dan proses open window serta batas-batas tertentu 
sebagai bahan penyusunan pattern dan warna menurut warna peta geologi yang telah ditetapkan; 

g. Menyiapkan bahan dan peralatan komputer, men-scan peta dasar dan memproses pisah warna 
dengan membuat sejumlah layer menurut kebutuhan serta membuat uji warna (color proof) peta serta 
menyerahkan kepada pimpinan dan penyusun untuk dikoreksi pimpinan; 

h. Memperbaiki kesalahan, memeriksa teks dan ketepatan garis pemisah warna hasil digitasi, serta 
memeriksa hasil uji warna peta untuk mengetahui kebenaran warna peta dan keterangannya; 

i. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 
kelancaran tugas. 

 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Peta dasar peta geologi/geofisika; 
b. Peta geologi/geofisika; 
c. Data hasil scan gambar/peta topografi; 
d. Data peta hasil digitasi. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 
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a. Pendidikan : Minimal SLTA. 
b. Pelatihan : Teknik kartografi, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Digitasi pemetaan. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, F. 
g. Temperamen : R. 
h. Minat : 1a, 4b.  
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1. Nama Jabatan :  Teknisi Koleksi Museum Geologi 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II :  Pusat Survei Geologi 
b. Eselon III :  UPT Museum Geologi 
c. Eselon IV :  Seksi Dokumentasi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mendokumentasikan dan merawat koleksi peraga, contoh batuan dan fosil hasil penelitian/penyelidikan, 
serta mengentri basis data koleksi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Kode contoh batuan dan peraga; 
b. Jadwal pemeliharaan contoh batuan dan peraga; 
c. SOP kegiatan dokumentasi dan pemeliharaan contoh batuan dan peraga; 
d. Bahan pendukung (consumables) pemeliharaan contoh batuan dan peraga 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Alat/peralatan elektrik dan mekanik. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menerima, memeriksa dan mencatat contoh batuan hasil penelitian; 
b. Memberi nomor dan kode pada contoh batuan dan mendokumentasikan sesuai SOP; 
c. Mencatat setiap contoh batuan pada buku katalog dan mengentri basis data koleksi; 
d. Mendesain/merancang peraga Museum; 
e. Merawat contoh batuan dan peraga agar terhindar dari kerusakan; 
f. Melaksanakan pelayanan kepada pihak lain yang memerlukan informasi koleksi dan peraga Museum; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Dokumen contoh batuan dan peraga; 
b. Buku katalog; 
c. Layanan bagi yang memerlukan contoh batuan atau peraga (maket). 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal SLTA. 
b. Pelatihan : Standar Operasional Prosedur. 
c. Pengetahuan Kerja : Sistem Informasi. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, F. 
g. Temperamen : R. 
h. Minat : 1a, 4b.  
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1. Nama Jabatan : Teknisi Laboratorium 
 
2. Kedudukan : 

a. Eselon II : - Pusat yang memiliki laboratorium 
  - PTK Akamigas (tidak ada eselonisasi) 
b. Eselon III : - Bidang yang menangani sarana penelitian 
  - Unit Pelaksana Teknis DESDM yang memiliki laboratorium 
c. Eselon IV : Subbidang/Seksi yang menangani sarana penelitian 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Melaksanakan operasi teknis sarana dan fasilitas laboratorium, serta melaksanakan kegiatan analisis 
pengujian dalam rangka menunjang penelitian dan pelayanan jasa teknologi. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Data percontoh dari lapangan; 
b. Bahan kimia dan nabati; 
c. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Ruang laboratorium; 
d. Fasilitas peralatan laboratorium; 
e. Pakaian pengaman.  
 

6. Rincian Tugas : 
a. Menyediakan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk analisis dengan cara mengambil dari 

gudang tempat penyimpanan dan mengumpulkan serta membuat larutan baku; 
b. Melakukan pengujian, analisis kimia dan/atau fisika sesuai dengan prosedur analisis; 
c. Mengelola sarana/fasilitas laboratorium kegiatan penelitian dan pengembangan; 
d. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan atas kerusakan ringan peralatan laboratorium; 
e. Membuat laporan hasil uji dan kegiatan laboratorium; 
f. Mendokumentasikan data hasil pengujian; 
g. Menyiapkan bahan dan sarana yang diperlukan bagi siswa dan mahasiswa yang melaksanakan tugas 

kerja praktek; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Kesiapan peralatan untuk proses pengujian; 
b. Laporan Hasil Uji (LHU); 
c. Dokumentasi data hasil pengujian. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal SLTA 
b. Pelatihan : Praktikum analisis kimia dan/atau fisika, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Komputerisasi. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 

CPNS. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki/Perempuan. 
f. Bakat : N, P. 
g. Temperamen : F. 
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h. Minat : 1a, 2b, 4b. 
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1.  Nama Jabatan :  Teknisi Pemboran 
 
2. Kedudukan  :     

a. Eselon II :  Pusat pada Badan Geologi 
b. Eselon III :  Bidang Sarana Teknik 
c. Eselon IV :  Subbidang Sarana Penyelidikan 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Mengidentifikasi kerusakan mesin bor dan peralatan berat, serta memperbaiki dan mengganti/memasang 
suku cadang baru agar mesin bor dan peralatan berat dapat berfungsi kembali. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. SOP pemboran; 
b. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Mesin bor dan peralatan. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menerima dan mempelajari laporan mengenai kerusakan peralatan bor dan peralatan berat; 
b. Menyiapkan peralatan dan bahan kerja dengan mengecek kondisi dan kelengkapannya agar 

peralatan bengkel dapat dipergunakan; 
c. Memeriksa dan mengidentifikasi kerusakan mesin bor dan peralatan berat, dan membongkar (jika 

diperlukan); 
d. Menyiapkan dan mengganti suku cadang yang rusak; 
e. Memperbaiki dan menyetel bagian mesin yang rusak dengan mengganti suku cadang mesin bor dan 

peralatan yang rusak dengan yang baru; 
f. Memeriksa bagian mesin yang telah diperbaiki dan menguji coba kembali agar diperoleh hasil 

perbaikan mesin yang baik; 
g. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Laporan kerusakan mesin bor dan peralatan berat; 
b. Laporan hasil perbaikan mesin bor dan peralatan berat. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Kecelakaan kerja. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal STM Mesin Tenaga/Mesin Umum. 
b. Pelatihan : Kursus montir mesin perbengkelan, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Teknik/metode pemboran. 
d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS minimal 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi CPNS. 
e. Kondisi Fisik : Laki-laki. 
f. Bakat : K, Q. 
g. Temperamen : F, S. 
h. Minat : 1a, 2d. 
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1. Nama Jabatan :  Teknisi Survei 
 
2. Kedudukan  :   

a. Eselon II :  - Pusat pada Badan Geologi 
  - Pusat pada Badan Litbang ESDM 
b. Eselon III :  - Bidang Sarana Teknik 
  - Bidang Sarana Litbang 
  - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian 
c. Eselon IV :  - Subbidang Sarana Penyelidikan 
  - Subbidang Pengembangan Sarana 
  - Seksi Metoda dan Teknologi Mitigasi 

 
3. Ringkasan Tugas : 

Menyiapkan perlengkapan dan mengoperasikan peralatan survei di lapangan untuk penelitian bidang 
ESDM. 

 
4. Bahan Kerja : 

a. Rencana kegiatan penelitian; 
b. Alat tulis dan gambar; 
c. Peta topografi/geologi/geofisika; 
d. Buku pedoman pengoperasian peralatan survei; 
e. Arahan/petunjuk atasan. 

 
5. Sarana Kerja : 

a. Komputer; 
b. Meja dan kursi; 
c. Peralatan survei/pemboran di lapangan; 
d. Alat perekaman. 

 
6. Rincian Tugas : 

a. Menyiapkan peta topografi dan geologi atau geofisika untuk kelancaran tugas di lapangan; 
b. Melakukan orientasi lapangan dan mengumpulkan data rencana lokasi penelitian; 
c. Mempelajari rencana kegiatan penelitian di lapangan dan menyiapkan alat penelitian, sesuai petunjuk 

Tim Penelitian; 
d. Mengadakan komunikasi dengan instansi/lembaga masyarakat yang ada di lokasi penelitian; 
e. Melakukan survei lapangan, serta mengambil contoh batuan, pengambilan gambar, pembuatan peta, 

atau tindakan penelitian lainnya, sesuai petunjuk Tim Penelitian; 
f. Melaporkan hasil survei kepada Tim Penelitian; 
g. Melakukan pemeliharaan peralatan secara terbatas dan mengusulkan kebutuhan komponen peralatan 

yang diperlukan untuk perbaikan; 
h. Melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan sesuai garis kewenangan untuk 

kelancaran tugas. 
 
7. Keadaan Tempat Kerja : Di ruangan dan lapangan. 
 
8. Upaya Fisik : Duduk, Berjalan. 
 
9. Hasil Kerja : 

a. Orientasi lapangan; 
b. Hasil penyiapan peralatan penelitian; 
c. Data hasil survei lapangan. 

 
10. Kemungkinan Resiko Bahaya : Tidak ada. 
 
11. Syarat Jabatan : 

a. Pendidikan : Minimal SLTA. 
b. Pelatihan : Surveyor, dan lain-lain. 
c. Pengetahuan Kerja : Pemetaan, Geofisika. 
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d. Pengalaman Kerja : Bagi PNS diutamakan 2 tahun kerja, dan ke depan tidak ada formasi 
CPNS. 

e. Kondisi Fisik : Laki-laki/perempuan. 
f. Bakat : V, F. 
g. Temperamen : R. 
h. Minat : 1a, 4b. 
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PENJELASAN  TEKNIS 
PETA  JABATAN  DAN  URAIAN  JABATAN  FUNGSIONAL  UMUM 

DEPARTEMEN  ENERGI  DAN  SUMBER  DAYA  MINERAL 
 
 
A. KONSEP  DASAR 
 
1. Kerangka Pemikiran 
 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu, sehingga 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) perlu mengembangkan jabatan 
fungsional umum sebagai kelengkapan susunan organisasi, yang disusun dengan upaya untuk 
memenuhi tuntutan ke depan bagi PNS DESDM yang tidak menjabat struktural dan fungsional 
tertentu. 

 
DESDM sebelumnya telah memiliki buku jabatan non struktural umum dan non struktural teknis, 
terakhir diterbitkan pada tahun 1995/1996. Namun dalam perkembangannya mengalami 
permasalahan, antara lain sebagai berikut: 
a. belum disesuaikannya buku uraian jabatan non struktural, padahal terjadi perubahan 

organisasi DESDM beberapa kali; 
b. sebagian besar kualifikasi jabatan non struktural belum memenuhi tuntutan dan 

perkembangan ke depan, di mana kualifikasi persyaratan pendidikan masih mengakomodasi 
tingkat SLTA bahkan ke bawah; 

c. banyaknya pekerjaan dan tugas tertentu yang sudah tidak layak lagi dilakukan oleh PNS 
DESDM, sehingga berkembang penggunaan tenaga luar (outsourcing); dan 

d. adanya tumpang tindih jabatan non struktural dengan jabatan fungsional tertentu yang 
berkembang sejak tahun 2000. 

 
Untuk itu, DESDM perlu mengembangkan peta jabatan dan jabatan fungsional umum bagi PNS 
DESDM, yang dilakukan melalui analisis jabatan dalam rangka mendukung operasional kerja 
sesuai dengan wadah dan sistem kerja DESDM yang baru, sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja DESDM. 

 
2 Analisis Jabatan 
 

Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah 
menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta 
memberikan umpan balik bagi organisasi. 
 
Analisis Jabatan pada hakekatnya adalah analisis organisasi. Sesuai dengan hakekatnya, maka 
aspek pokok yang diteliti dalam analisis jabatan adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan 
fungsi-fungsi yang ada di setiap satuan organisasi. Penjabaran fungsi terlihat pada pelaksanaan 
tugas oleh semua pegawai yang berada di satuan organisasi kerja tersebut. Selain itu, aspek lain 
yang dianalisis antara lain adalah bahan yang dipergunakan dalam bekerja berikut peralatan 
kerjanya, keadaan tempat kerja, serta hal-hal lain yang mempengaruhi kemampuan kerja.  
 
Hasil analisis jabatan tidak terbatas untuk pengembangan peta jabatan dan jabatan fungsional 
umum, namun ke depan diarahkan untuk penyusunan: 
a. rumusan jabatan untuk setiap satuan organisasi kerja, yaitu jabatan struktural dan jabatan 

fungsional (fungsional tertentu dan fungsional umum); dan 
b. uraian jabatan struktural maupun jabatan fungsional. 
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Uraian jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, 
kode jabatan, kedudukan, ringkasan tugas, bahan kerja, sarana kerja, rincian tugas, keadaan 
tempat kerja, upaya fisik, hasil kerja, kemungkinan resiko bahaya, syarat jabatan. Uraian jabatan 
diartikan pula sebagai gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan jabatan. Sedangkan peta 
jabatan merupakan bentangan seluruh jabatan yang disusun secara vertikal maupun horizontal, 
baik untuk jabatan struktural, fungsional tertentu maupun fungsional umum, sebagai gambaran 
menyeluruh bagi jabatan yang ada dalam satuan organisasi atau dalam instansi. 

 
 
B. PENYUSUNAN  
 
1. Pelaksanaan Analisis Jabatan 
 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 
tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, DESDM diwajibkan untuk menyusun peta 
jabatan dan uraian jabatan. 

 
Untuk melaksanakan analisis jabatan, DESDM membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, yang 
sebagian besar beranggotakan para pejabat yang dipilih dari setiap satuan organisasi setingkat 
eselon II di lingkungan DESDM. Para pejabat dimaksud ditunjuk berdasarkan pengalaman yang 
memadai untuk melakukan analisis jabatan melalui kegiatan observasi, wawancara maupun 
pengolahan data dalam rangka penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan. Pengembangan 
jabatan yang disusun dalam Peraturan Menteri ini adalah terbatas untuk jabatan fungsional umum 
DESDM yang berada di bawah jabatan struktural (eselonisasi). 

 
Penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum DESDM berlangsung sejak 
September tahun 2005. Para pejabat dimaksud dibekali arahan dan bimbingan langsung oleh 
Sekretariat Jenderal c.q. Biro Kepegawaian dan Organisasi DESDM maupun narasumber dari 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Para pejabat dimaksud melakukan analisis tugas 
dan fungsi utama yang ada dalam satuan organisasinya, yang dilanjutkan dengan pengumpulan 
data jabatan untuk pengisian data dalam struktur informasi jabatan fungsional umum atau format 
penyusunan uraian jabatan. 

 
Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum DESDM merupakan hasil proses pembahasan 
berulang kali dengan para pejabat dimaksud untuk memperoleh kesesuaian kriteria pembentukan 
nomenklatur jabatan, sinkronisasi kedudukan jabatan dengan tugas dan fungsi strukturalnya, 
kejelasan rincian tugas, efisiensi jabatan, tuntutan kualifikasi pendidikan ke depan, standardisasi 
penulisan dan lain-lain. Selanjutnya hasil akhir peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum 
DESDM dikonfirmasikan kembali ke Unit Utama di lingkungan DESDM. 

 
2. Penyusunan Struktur Informasi Jabatan Fungsional Umum 
 

Penyusunan struktur informasi jabatan fungsional umum DESDM mengacu pedoman 
pelaksanaan analisis jabatan, dengan modifikasi dan pengembangan struktur informasi jabatan 
fungsional umum tersendiri sesuai kebutuhan penyusunan jabatan fungsional umum dan 
operasional kerja DESDM. 
 
Struktur informasi jabatan fungsional umum DESDM disusun dengan penjelasan sebagai berikut: 
 
2.1. Nama Jabatan 
 
 Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang 

berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.  
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 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara. Peta jabatan adalah susunan jabatan 
yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, 
dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan 
seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam satuan organisasi. 

 
 Pembentukan suatu jabatan fungsional umum dengan nama/nomenklatur tersendiri, perlu 

memperhatikan kriteria sebagai berikut: 
a. Identitas jabatan, yang bercirikan memiliki gambaran tugas yang menjadi tanggung 

jawab pemegang jabatan; 
b. Beban kerja yang memadai, yang bercirikan memiliki kompleksitas dan volume kerja 

minimal untuk 1 (satu) orang pegawai; 
c. Keberlangsungan jabatan, yang bercirikan menyerap waktu kerja penuh dan memiliki 

tingkat kontinuitas yang tinggi; 
d. Homogenitas dan/atau spesialisasi pekerjaan, yang bercirikan memiliki komponen 

pekerjaan tertentu yang serumpun, namun bukan menggambarkan posisi pekerjaan; 
e. Non kewenangan, yang bercirikan tidak memiliki hak untuk memutuskan hasil akhir 

suatu pekerjaan; 
f. Tidak tumpang tindih, yang bercirikan tidak memiliki kelompok pekerjaan yang sama 

dengan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu, termasuk dengan jabatan 
fungsional umum lainnya; 

g. Akademik jabatan, yang bercirikan memiliki pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang 
dapat diselesaikan oleh pemegang jabatan berkualifikasi pendidikan perguruan tinggi. 

 
Pembentukan nama jabatan fungsional umum yang berkualifikasi pendidikan SLTA ke 
bawah tidak dimasukkan dalam peta jabatan, karena tidak menjadi bagian kebijakan 
penyusunan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) DESDM ke depan, kecuali diatur 
khusus tersendiri secara nasional. Pembentukan jabatan fungsional umum DESDM yang 
berkualifikasi pendidikan SLTA ke bawah disusun tersendiri dalam Lampiran IX Peraturan 
Menteri ini. 

 
2.2. Kedudukan 

 
Kedudukan atau kedudukan jabatan adalah keberadaan posisi jabatan dalam satuan 
organisasi. Satu jabatan fungsional umum dapat berkedudukan di berbagai satuan 
organisasi yang memiliki kesesuaian tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan 
kegiatan satuan organisasi yang bersangkutan. 
 
Namun, pejabat yang diangkat dalam jabatan dimaksud bukan berarti memiliki kedudukan di 
berbagai satuan organisasi. Pejabat yang diangkat dalam jabatan fungsional umum 
berkedudukan hanya pada satu satuan organisasi. Dengan demikian, pengertian kedudukan 
jabatan tidak sama dengan kedudukan pejabat yang diangkat dalam jabatan. 

 
2.3. Ringkasan Tugas 

 
 Ringkasan tugas adalah uraian singkat yang memberikan gambaran umum tentang ruang 

lingkup tugas jabatan fungsional umum. 
 

2.4. Bahan Kerja 
 

 Bahan kerja adalah masukan (input) yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi 
hasil kerja (output). 
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 Dalam setiap uraian jabatan fungsional umum, beberapa butir penting bahan kerja selalu 

distandarkan, yaitu peraturan perundang-undangan dan arahan/petunjuk atasan langsung, 
selain bahan kerja lain yang diperlukan. 

 
2.5. Sarana Kerja 

 
 Sarana kerja adalah perangkat kerja yang digunakan oleh pejabat yang bersangkutan untuk 

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. 
 

 Pada umumnya, sarana kerja berupa komputer, meja dan kursi, kecuali sarana kerja yang 
bersifat spesifik. 

 
2.6. Rincian Tugas 

 
 Rincian tugas atau dapat disebut job descriptions adalah paparan atau bentangan semua 

tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilaksanakan pemegang jabatan dalam 
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan sarana kerja dan dalam 
kondisi pelaksanaan tertentu.  

 
 Setiap rincian tugas suatu jabatan fungsional umum selalu diawali dengan: 

a. menelaah peraturan perundang-undangan; 
b. mempelajari literatur akademis, pedoman dan prosedur kerja bidang tugas yang 

ditangani; 
c. dan rincian tugas lainnya yang bersifat pokok sesuai hasil analisis jabatan; 
dan selalu diakhiri dengan tugas melaksanakan arahan dan petunjuk kedinasan dari atasan 
sesuai garis kewenangan untuk kelancaran tugas. 

 
2.7. Keadaan Tempat Kerja 

 
 Keadaan Tempat Kerja adalah keadaan tempat kerja di mana pemegang jabatan melakukan 

tugasnya. 
 

 Pada umumnya, informasi mengenai keadaan tempat kerja yaitu berada di suatu ruangan 
kantor kerja. 

 
2.8. Hasil Kerja 

 
 Hasil kerja adalah keluaran langsung (output) yang harus dihasilkan oleh pemegang jabatan 

berdasarkan uraian tugas jabatan fungsional umum. 
 

 Hasil kerja yang tertulis dalam uraian jabatan fungsional umum merupakan standar keluaran 
langsung yang dibebankan kepada pemegang jabatan, sehingga pemegang jabatan 
diharapkan mampu menciptakan output di atas standar keluaran langsung dimaksud sesuai 
petunjuk atasan berdasarkan garis kewenangannya. 

 
2.9. Upaya Fisik 
 
 Upaya Fisik adalah gerakan fisik pemegang jabatan untuk melaksanakan tugas. Upaya Fisik 

pada umumnya dinyatakan duduk dan berjalan. 
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2.10. Kemungkinan Resiko Bahaya 
 
 Kemungkinan Resiko Bahaya adalah potensi resiko kecelakaan fisik akibat pelaksanaan 

tugas. Kemungkinan Resiko Bahaya pada umumnya diisi tidak ada, kecuali untuk 
jabatan/pekerjaan tertentu. 

 
2.11. Syarat Jabatan 
 
 Syarat Jabatan merupakan rumusan tentang kualifikasi dan kemampuan kerja yang dituntut 

untuk dapat melaksanakan tugas jabatan. Kemampuan kerja dapat dipenuhi setelah 
CPNS/PNS memangku jabatan tersebut melalui pelatihan dan peningkatan pengetahuan 
kerja yang disyaratkan. 

 
a. Pendidikan 
 Pendidikan adalah syarat kualifikasi tingkat pendidikan tertentu yang diperlukan bagi 

CPNS, sedangkan bagi PNS sebagai calon pemegang jabatan fungsional umum cukup 
pengalaman kerja di bidangnya atau yang serumpun. 

b. Pelatihan 
 Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang perlu ditempuh 

pemegang jabatan fungsional umum untuk meningkatkan kemampuan kerja sesuai 
dengan tuntutan pelaksanaan tugas. 

c. Pengetahuan Kerja 
 Pengetahuan kerja adalah ilmu dan/atau informasi yang perlu dimiliki oleh pemegang 

jabatan fungsional umum untuk mendukung pelaksanaan tugas.  
d. Pengalaman Kerja 
 Pengalaman kerja adalah masa kerja PNS yang diperlukan untuk menduduki suatu 

jabatan fungsional umum. 
e. Kondisi Fisik 
 Kondisi Fisik adalah keadaan fisik calon pemegang jabatan. Pada umumnya syarat 

kondisi fisik adalah tidak membedakan laki-laki atau perempuan. 
f. Bakat 
 Bakat adalah indikasi potensi diri yang diperlukan untuk memangku suatu jabatan. 

 

Indikator Bakat: 
G Intelegensia, yaitu kemampuan belajar secara umum 

V Bakat Verbal, kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya 
secara efektif 

N Bakat Numerik, kemampuan untuk melakukan operasi arithmatik secara tepat dan 
akurat 

S Bakat pandang ruang, kemampuan berfikir secara visual mengenai bentuk-bentuk 
geometris, untuk memahami gambar-gambar dari benda-benda tiga dimensi 

P Bakat penerapan bentuk, kemampuan menyerap perincian-perincian yang berkaitan 
dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik 

Q Bakat ketelitian, kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan 
verbal atau dalam tabel 

K Bakat kondisi motor, kemampuan untuk mengkoordinir mata, tangan dan jari secara 
cepat dan cermat dalam membuat gerakan yang cepat 
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F Bakat kecakatan jari, kemampuan menggerakkan tangan dengan mudah dan penuh 
ketrampilan 

E Bakat kondisi mata, tangan, kaki, kemampuan menggerakkan tangan dan kaki 
secara koordinatif satu sama lain sesuai rangasangan penglihatan 

C Bakat membedakan warna, kemampuan memadukan atau membedakan berbagai 
warna yang asli yang gemerlapan. 

 
 

g. Temperamen 
 Temperamen adalah indikasi karakter dan kemampuan diri yang diperlukan untuk 

memangku suatu jabatan. 
 

Indikator Temperamen: 

D Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan 
memimpin, mengendalikan atau merencanakan 

F Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran 
perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandang pribadi 

I Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang 
lain dalam pendapat, sikap atau mertimbangan mengenai gagsan 

J 
Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan pembuatan kesimpulan, penilaian 
atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria rangsangan indra atau atas dasar 
pertimbangan pribadi. 

M 
Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, 
pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan criteria yang 
diukur atau yang dapat diuji. 

P Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari 
hanya penerimaan dan perbuatan instruksi 

R 
Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau 
secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan perangkat 
prosedur urutan atau kecepatan tertentu 

S 
Kemampuan menyesuaiakn diri untuk bekerja dengan ketegangan jiwa jika 
berhadapan dengan keadaan darurat kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja 
dengan kecepatan kerja dan perhatian teryus menerus merupakan keseluruhan atau 
sebagian aspek pekerjaan 

T 
Kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas, sering berganti 
dari tugas yang satu ke tugas yang lain yang berbagai sifatnya tanpa kehilangan 
efisiensi atau ketenangan diri 

 
h. Minat 
 Minat adalah kombinasi indikasi keinginan pegawai yang sesuai untuk menangani 

pekerjaan tertentu dalam suatu jabatan.  
 

Indikator Minat: 

1a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan benda atau 
obyek tertentu.  

1b 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan komunikasi 
data. 

2a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan orang, 
dalam niaga. 

2b Pilihan melakukan kegiatan yang 
bersifat ilmiah dan teknik. 

3a Pilihan melakukan kegiatan rutin, 
konkrit dan teratur. 3b Pilihan melakukan kegiatan yang 

bersifat abstrak dan kreatif. 

4a Pilihan melakukan kegiatan yang 
dianggap baik bagi orang lain. 4b 

Pilihan melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan proses, mesin 
dan mekanik. 

5a 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
menghasilkan prestise atau 
penghargaan dari pihak lain. 

5b 
Pilihan melakukan kegiatan yang 
menghasilkan kepuasan nyata dan 
produksi. 
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C. PENERAPAN 
 
Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional umum menghasilkan informasi jabatan yang diterapkan 
untuk kepentingan manajemen sumber daya manusia.  
 
1. Penyusunan Formasi Pegawai 
 

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi 
Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 

 
Peta jabatan merupakan acuan untuk pelaksanaan analisis kebutuhan dan penyediaan formasi 
CPNS pada satuan organisasi DESDM yang bersangkutan, kecuali jabatan fungsional umum 
tertentu. Uraian jabatan fungsional umum memberikan informasi nama jabatan, ringkasan tugas, 
syarat jabatan, dan lain-lain yang disyaratkan dalam penyusunan formasi CPNS DESDM. 

 
Beberapa jabatan fungsional umum tertentu tidak bisa menjadi dasar kebutuhan formasi jabatan 
sebagaimana uraian jabatan yang bersangkutan walaupun tercantum dalam peta jabatan, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Penyelidik Geologi pada Badan Geologi; 
b. Penyelidik Geofisika pada Badan Geologi; dan 
c. Pengkaji Teknologi ESDM pada Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber 

Daya Mineral. 
Jabatan di atas dibentuk dengan perlakuan khusus karena terkait dengan jabatan fungsional 
tertentu, mengingat kepentingan penempatan pegawai dalam rangka pembinaan kepegawaian. 
 
Formasi CPNS DESDM untuk calon jabatan fungsional tertentu dapat disusun, sepanjang layak 
berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan formasi CPNS, dengan syarat pendidikan formal 
minimal Sarjana S1 dan diutamakan Sarjana S2. 

 
2. Pengadaan Pegawai 
 

Pengadaan pegawai meliputi perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, 
pengangkatan CPNS s.d. menjadi PNS dalam jabatan fungsional umum. 

 
Uraian jabatan fungsional umum menyediakan informasi nama jabatan, ringkasan tugas, syarat 
jabatan, bakat, temperamen dan minat yang sangat diperlukan untuk kepentingan proses 
pengadaan pegawai. 

 
3. Pengangkatan Jabatan dan Kenaikan Pangkat 
 

Pengangkatan dalam jabatan adalah penempatan/pemindahan PNS berdasarkan nama jabatan 
yang tercantum dalam peta jabatan dan/atau uraian jabatan. Jabatan dimaksud meliputi jabatan 
struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu. 

 
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS 
tehadap negara. Kenaikan pangkat menggunakan peta jabatan dan uraian jabatan dalam rangka 
penyesuaian golongan dan penyesuaian ijazah. 
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Khusus PNS DESDM berkualifikasi SLTA ke bawah yang tidak menduduki jabatan struktural 
maupun fungsional tertentu, pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat menggunakan 
uraian jabatan fungsional umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri 
ini. 

 
Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum DESDM pada jabatan Penyelidik Geologi, 
Penyelidik Geofisika dan Pengkaji Teknologi ESDM, dilaksanakan bagi PNS DESDM yang tidak 
lagi mengikuti jenjang karir dalam jabatan fungsional tertentu maupun jabatan struktural, namun 
aktivitas penyelidikan dan penelitian pegawai yang bersangkutan masih dibutuhkan.  
 
Pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu bagi PNS DESDM yang telah ada, mengikuti 
pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang 
berpendidikan SLTA (keterampilan) maupun Sarjana (keahlian). 
 

4. Petunjuk Kerja 
 

Uraian jabatan fungsional umum merupakan informasi jabatan yang memberikan petunjuk kerja, 
antara lain berupa rincian tugas dan hasil kerja yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh 
pemegang jabatan, sehingga dapat menjadi acuan untuk penilaian kinerja. 

 
5. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan  
 

Uraian jabatan fungsional umum mencakup informasi tentang pelatihan dan pengetahuan kerja 
yang dibutuhkan bagi pemegang jabatan dalam menjalankan tugasnya, sehingga berguna 
sebagai salah satu dasar penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan dalam jabatan bagi 
aparatur DESDM. 

 
6. Perencanaan Karier 
 

Karier PNS DESDM ditentukan melalui sistem pengembangan pegawai yang dirancang antara 
lain berdasarkan jalur, jenjang, pangkat dan jabatan. Peta jabatan dan uraian jabatan fungsional 
umum memberikan arahan bagi rumusan perencanaan karier PNS DESDM. 

 
7. Evaluasi Jabatan 
 

Uraian jabatan fungsional umum merupakan informasi yang dapat menjadi dasar pelaksanaan 
evaluasi jabatan DESDM, mengingat dalam tahap pelaksanaan evaluasi jabatan dengan metode 
profil meliputi kegiatan inventarisasi jabatan, penentuan jabatan tolok, uraian tugas, karakteristik, 
penilaian/profiling, bobot pekerjaan, klasifikasi dan pemutakhiran, yang sangat penting bagi 
penentuan pola penggajian/remunerasi. Selain itu, informasi jabatan dapat menjadi database 
pada sistem informasi kepegawaian dalam rangka mendukung kegiatan evaluasi jabatan.  

 


