
BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, 
ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta program pendidikan 
dan pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis 
jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan 
Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung 
Timur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Analisis Jabatan 
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
197 4 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan, 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II 
Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3825); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Repulik Indonesia Nomor 354 7) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 201 O 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
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BABI 
KETElfTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan 
Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999. 

2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
suatu satuan organisasi. 

3. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk 
mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi 
jabatan. 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN 
TEKNIS PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

MEMUTUSKAN: 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 14 Tahun 2011; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; 

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Analisis jabatan di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Provinsi Lampung; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Timur Tahun 2007 Nomor 19). 
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4. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara 
vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas 
dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan 
menggambarkan selu.ruh jabatan yang ada clan kedudukannya 
dalam unit kerja. 

5. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan 
karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, unit 
kerja, ringkasan tugas jabatan, hasil kerja, bahan kerja, 
perangkat/ alat kerja, tanggung jawab, wewenang, rincian tugas, 
nama jabatan dibawahnya, korelasi jabatan, keadaan tempat 
kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya, dan syarat 
jabatan. 

6. Identitas Jabatan yang berupa nama jabatan, kode jabatan, letak 
jabatan, dan ikhtisar jabatan. 

7. Kode Jabatan adalah kode yang mereprentasikan suatu jabatan 
yang dibuat untuk mempermudah inventarisir jabatan. 

8. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran 
atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga 
atau menyatu dalam satu wadah jabatan. 

9. Pangkat menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawai 
Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan 
kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. 

10. Ringkasan Tugas Jabatan merupakan ikhtisar dari keseluruhan 
tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat. 
Ringkasan tugas jabatan dirumuskan dari tugas yang paling inti 
atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan.14 

11. Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas 
semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang 
dilakukan pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja 
menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan 
dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu. 

12. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan untuk 
mengambil sikap atau tindakan tertentu. 

13. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang 
dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta segi- 
seginya. 

14. Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku 
jabatan. 

15. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja 
(tugas) menjadi hasil kerja. 

16. Perangkat Kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja, dan 
alat kerja lainnya. 

17. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki 
oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan 
tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian 
atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan 
pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, 
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(1) Untuk melaksanakan analisis jabatan di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lampung Timur dibentuk tim analisis jabatan. 

{2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dikoordinasikan oleh 
Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh 
Pejabat yang membidangi organisasi. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. pengarah adalah Bupati Lampung Timur; 
b. penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah; 
c. ketua adalah Kepala Bagian yang membidangi organisasi; 
d. sekretaris adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi 

analisa jabatan; dan 
e. anggota adalah pejabat struktural dan fungsional dari satuan 

kerja perangkat daerah. 
(4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, yaitu: 

a. para pejabat struktural pada masing-masing satuan kerja 

BAB III 
TIM ANALISIS JABATAN 

Pasal 4 

Tujuan analisis jabatan untuk penyusunan kebijakan program: 
a. pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, 

ketatalaksanaan; 
b. perencanaan kebutuhan pendidikan clan pelatihan; clan 
c. evaluasi kebijakan program pembinaan clan penataan 

kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan 
kebutuhan pendidikan dan pelatihan. 

Pasal 3 

(1) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai panduan bagi 
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penataan 
kelembagaan, kepegawaian, perencanaan kebutuhan pendidikan 
clan pelatihan. 

(2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan untuk mendapatkan informasi jabatan. 

(3) Informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh 
melalui proses, metode clan teknik pengumpulan clan pengolahan 
data jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung 
Timur. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik. 
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BABV 

BASIL ANALISIS JABATAN 

Pasal 8 
( 1) Hasil analisis jabatan merupakan informasi jabatan yang terdiri 

dari uraian jabatan dan peta jabatan. 
(2) Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 

a. identitas jabatan; 

( 1) Analisis jabatan dilaksanakan melalui tahapan: 
a. persiapan; 
b. pengumpulan data; 
c. pengolahan data; 
d. verifikasi; 
e. penyempurnaan; dan 
f. penetapan basil analisis jabatan. 

(2) Pelaksanaan analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 7 

Analisis jabatan dilaksanakan apabila terjadi perubahan organisasi 
untuk penataan kelembagaan, kepegawaian, serta perencanaan 
kebutuban pendidikan dan pelatihan. 

BAB IV 
PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN 

Pasal 6 

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai 
tugas: 
a. memfasilitasi dan mengkoodinasikan pelaksanaan analisis 

jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur; 
b. memantau pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur; 
c. mengolah dan menganalisa hasil analisis jabatan di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur; dan 
d. menetapkan basil analisa jabatan di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lampung Timur; 
e. membuat laporan basil analisis jabatan di lingkungan 

Pemerintab Kabupaten Lampung Timur. 

Pasal 5 

perangkat daerah yang membidangi kepegawaian; 
b. para pemangku jabatan fungsional umum pada masing- 

masing satuan kerja perangkat daerah yaitu penganalisa 
jabatan dan/ atau yang menangani kepegawaian. 
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Pembinaan dan penataan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a meliputi: 
a. ta.ta kerja; 
b. standarisasi; dan 
c. sistem kerja. 

Pasal 11 

Pembinaan dan penataan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat ( 1) huruf a meliputi: 
a. perencanaan kebutuhan pegawai; 
b. rekrutmen, seleksi dan penempatan; 
c. pengembangan karier; 
d. mutasi; dan 
e. kesejahteraan. 

Pasal 10 

Pembinaan dan penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi: 
a. penyusunan organisasi dan unit-unitnya; 
b. pengembangan organisasi; 
c. perampingan organisasi; dan 
d. penggabungan unit-unit organisasi. 

Pasal 9 

b. ringkasan tugas jabatan; 
c. rincian tugas jabatan; 
d. wewenang; 
e. tanggung jawab; 
f. hasil kerja; 
g. bahan kerja; 
h. perangkat kerja; 
i. hubungan jabatan; 
J. keadaan tern pat kerja; 
k. upaya fisik; 
1. kemungkinan resiko bahaya; dan 
m. syarat jabatan. 

(3) Uraian Jabatan dan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini 

(4) Hasil Analisa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipergunakan untuk pembinaan dan penataan: 
a. kelembagaan; 
b. kepegawaian; 
c. ketatalaksanaan; dan 
d. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. 
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(1) Bupati Lampung Timur melaporkan hasil analisis jabatan kepada 
Gubernur Lampung dengan tembusan kepada Menteri Dalam 
Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk dilakukan evaluasi. 

BAB VIII 
LAPORAN BASIL ANALISIS JABATAlf 

Pasal 16 

Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
dituangkan dalam bentuk format pelaporan di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur meliputi: 
a. kata pengantar; 
b. daftar isi; 
c. bah I pendahuluan; 
d. bah II kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan; 
e. bah III identifikasi permasalahan dan solusi; 
f. bah IV rekomendasi; 
g. bah V penutup; dan 
h. lampiran. 

Pasal 15 

Hasil analisis jabatan pada satuan kerja perangkat daerah 
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ditetapkan dalam Keputusan 
Bupati. 

Pasal 14 

BAB VII 
PENETAPAN BASIL ANALISIS JABATAN 

(2) Pemaparan hasil analisis jabatan dilakukan sebagai dasar untuk 
memperoleh masukan dan persetujuan pengesahan. 

(1) Hasil pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lampung Timur dipaparkan oleh Sekretaris Daerah di 
hadapan para pimpinan satuan kerja perangkat daerah. 

BAB VI 
PEMAPARAN BASIL ANALISIS JABATAN 

Pasal 13 

Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan 
perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam 
mengembangkan pengetahuan pegawai sesuai dengan kebutuhan 
dan tuntutan jabatan. 

Pasal 12 
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BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR: 14 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal o!> jl..(n\ 2013 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal 03 :Jun I 2013 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Timur. 

Pasal 19 

Hasil analisis jabatan diterapkan dalam penataan kelembagaan, 
ketatalaksanaan, kepegawaian, dan perencanaan pendidikan dan 
pelatihan. 

- 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

BAB IX 
PENDANAAN 

Pasal 17 
Pendanaan analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Lampung Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
setelah pelaksanaan analisis jabatan. 
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II. PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN 

Proses pelaksanaan analisis jabatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. persiapan: 

1. perencanaan proses analisis jabatan. 
2. pembentukan tim. 
3. pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan menjadi sasaran. 
4. penyampaian forrnulir analisis jabatan dan petunjuk pengisiannya. 

kegiatan-kegiatan perencanaan 
akan kebutuhan pendidikan dan 
pelatihan dalam mengembangkan 
pengetahuan para pegawai sesuai 
dengan kebutuhan dan tuntutan 
jabatan yang disediakan 

4. program pendidikan dan pelatihan 

tata kerja, hubungan kerja, dan 
sistem kerja 

3. program ketatalaksanaan 

pengurusan calon pegawai, 
pengelolaan pegawai, paska 
pegawai 

2. program kepegawaian 

penyusunan, penyempurnaan, 
pengembangan, penciutan, 
penggabungan unit-unit 
organisasi 

1. program kelembagaan 

b. Hasil Analisis Jabatan digunakan : 

a. Analisis jabatan meliputi 3 (tiga} tahap kegiatan yaitu : 
1. mengumpulkan data jabatan; 
2. mengolahnya menjadi inforrnasi jabatan; 
3. menyajikan inforrnasi jabatan bagi program-program kelembagaan, 

kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan 

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa : 

Analisis jabatan adalah proses, metoda dan teknik untuk mendapatkan data 
jabatan yang diolah menjadi inforrnasi jabatan guna penyusunan kebijakan 
program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan 
dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi 
organisasi dan tatalaksana. 

I. PENGERTIAN ANALISIS JABATAN 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN 

LAMP IRAN 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR ll\ TAHUN 2013 
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 
ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 



a. uraian jabatan 
1. untuk menyusun uraian jabatan perlu dilakukan tahapan pengumpulan 

data dengan menggunakan formulir analisis jabatan dan/atau dengan 
melakukan pengamatan langsung, wawancara, dan/ atau penyebaran 
kuesioner kepada pemegang jabatan struktural dan fungsional di 
lingkungan instansi. 

2. data-data yang meliputi nama jabatan, kode jabatan, ikhtisar jabatan, 
uraian jabatan, bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab, 
wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan resiko bahaya 
dituangkan kedalam formulir analisis jabatan. 
untuk mempermudah dalam pelaksanaan penyusunan uraian jabatan 
dijelaskan aspek-aspek sebagai berikut: 
a) nama jabatan 

1) nama jabatan nomenklatur jabatan merupakan sebutan yang 
bersifat ringkas untuk mengidentifikasikan suatu jabatan. 
perumusan nama jabatan mendasarkan pada tindak kerja, bahan 
kerja, perangkat kerja, dan hasil kerja. syarat untuk 
merumuskan nama jabatan adalah: 

Hasil pokok analisis jabatan adalah informasi jabatan yang berisi data tentang 
uraian jabatan, syarat jabatan dan peta jabatan. 

III. HASIL ANALISIS JABATAN 

f. penetapan hasil analisis jabatan 
hasil analisis jabatan yang sudah disempurnakan selanjutnya dipaparkan 
kepada para pimpinan unit kerja yang meliputi peta jabatan, uraian jabatan, 
dan rekomendasi hasil temuan lapangan sebelum ditetapkan menjadi 
Keputusan Bupati. 

e. penyempurnaan 
hasil verifikasi selanjutnya dilakukan penyempurnaan atas hasil analisis 
jabatan yang diperoleh dari tahapan ii, iii, dan iv sebelum ditetapkan. 

d. verifikasi jabatan 
hasil-hasil pengolahan dalam langkah ke III tersebut di atas diperiksa 
kembali kebenarannya, dengan melakukan pengecekan untuk mengetahui 
ada tidaknya hal yang perlu diperbaiki. 

c. pengolahan data jabatan: 
1. penyusunan uraian jabatan. 
2. penyusunan spesifikasi jabatan. 
3. penyusunan peta jabatan. 

1. pengisian daftar pertanyaan. 
2. wawancara. 
3. observasi. 
4. referensi. 

b. pengumpulan data jabatan: 
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contoh uraian tugas operator komputer: 
menerima dan membaca data yang masuk dan mencocokkan 
dengan buku ekspedisi untuk mengetahui jumlahnya. 

(a). ringkas, artinya tidak boleh panjang 
(b). bersifat substantive, yaitu menggunakan kata benda. 
(c). menggunakan huruf kapital setiap huruf pertama pada 

setiap kata kecuali kata sambung seperti "dan". 
(d). jelas, artinya dapat memberikan pengertian yang tepat bagi 

pembaca atau yang diajak bicara. 
(e). rumusan kata diambil dari kata-kata dalam hakekat analisis 

jabatan tersebut diatas. 
contoh nama jabatan : Operator Komputer. 

2) untuk jabatan struktural nama jabatan sesuai dengan yang 
tercantum dalam struktur organisasi dan tata kerja unit 
organisasi yang bersangkutan. 

3) untuk jabatan fungsional tertentu nama jabatan sesuai dengan 
ketentuan yang telah berlaku, seperti Peneliti, Widyaiswara, 
Pustakawan, dan sebagainya. 

4) untuk jabatan fungsional umum nama jabatan mencerminkan 
pekerjaan atau tugas-tugas yang dilaksanakan, seperti 
Pengadministrasian Keuangan, Penganalisis Kompetensi Jabatan, 
Penyusun Laporan Keuangan, Caraka, dan sebagainya. 

b) kode jabatan 
kode jabatan merupakan kode yang dibuat untuk memudahkan 
pengadministrasian jabatan. 

c) ikhtisar jabatan 
ikhtisar jabatan merupakan ringkasan dari uraian tugas yang 
disusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas 
jabatan. penyusunan ikhtisar jabatan harus memenuhi kriteria : 
1) apa yang dikerjakan, sebutkan pula obyek yang dikerjakan. 
2) bagaimana cara mengerjakan. 
3) mengapa tugas itu harus dikerjakan. 

contoh ikhtisar jabatan Operator Komputer : 
menyimpan data dengan cara memasukkan ke dalam komputer, 
kemudian membuat copy file dan mencetaknya, serta menjaganya 
dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan agar data tersimpan 
dengan baik dan mudah dicari apabila diperlukan sewaktu- 
waktu. 

d) uraian tugas 
uraian tugas merupakan suatu paparan atau bentangan atas semua 
tugas jabatan yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam 
memperoses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu, 
ditulis dengan singkat dan jelas, serta disusun secara berurutan dari 
yang paling berat sampai yang paling ringan. 
penyusunan uraian tugas harus memenuhi kriteria: 
1) apa yang dikerjakan dan sebutkan pula obyek yang dikerjakan. 
2) bagaimana cara mengerjakan. 
3) mengapa tugas itu harus dikerjakan. 
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g) hasil kerja 
hasil kerja adalah suatu produk berupa barang, jasa dan informasi 
yang dihasilkan dari suatu proses pelaksanaan tugas dengan 
menggunakan bahan kerja dan peralatan kerja dalam waktu dan 
kondisi tertentu, dapat bersifat manajerial rnaupun non rnenajerial. 
hasil manajerial dapat berupa petunjuk kerja, pernbagian tugas, 
koordinasi kerja sedangkan non manajerial diperoleh dalam 
pelaksanaan tugas teknis atau tugas lain yang tidak berhubungan 
dengan bawahan. 

No Perangkat Kerja 
1. seperangkat computer 
2. ATK 

f) perangkat kerja 
sarana atau peralatan yang dipergunakan untuk memproses bahan 
kerja hasil kerja. perangkat kerja dapat berupa mesin, perkakas, 
perlengkapan, dan alat kerja lainnya, contoh perangkat kerja 
operator komputer : 

No Bahan Kerja 
1. konsep surat/ memo I laooran 
2. kertas cetak 
3. tinta atau pita 
4. disposisi nerintah atasan 

e) bahan kerja 
bahan kerja terdiri atas data, orang, benda yang berwujud atau tidak 
berwujud yang merupakan suatu masukan untuk diproses menjadi 
hasil kerja. contoh bahan kerja operator komputer : 

menyiapkan komputer dan menghidupkannya ke posisi on agar 
siap dioperasikan. 
memasukkan dan menyimpan data ke komputer agar data 
tersimpan dengan baik. 
mencetak file dengan memasukkan kertas ke dalam printer agar 
menghasilkan cetakan sesuai yang diperukan. 
menyerahkan hasil cetakan dan mencatat ke dalam buku 
ekspedisi untuk di paraf sebagia barang bukti penyerahan. 
membuat copy file ke dalam disket sebagai arsip data. 
mencari file yang diperlukan sesuai dengan disposisi permintaan 
agar dapat dicetak. 
merawat file komputer dengan menjaga dari pihak lain yang tidak 
berkepentingan agar terhindar dari kerusakan. 
melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan 
sebagai pertanggungjawaban. 
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas. 
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NO Jabatan Unit Hubungan Tugas Kerja/ Instansi 
1. Kasubbag Bagian Organisasi pelaksanaan tugas dan 

Analisis dan Tata Laksana pelaporan 
Jabatan 

j) hubungan jabatan 
hubungan jabatan atau korelasi jabatan adalah hubungan kerja 
antara jabatan yang satu dengan yang lainnya ataupun orang lain 
yang berhubungan dengan jabatan tersebut, hubungan tersebut 
dapat dilakukan secara vertikal, horizontal, dan diagonal baik di 
dalam maupun di luar instansi. 
Contoh korelasi jabatan operator komputer 

i) wewenang 
wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk 
memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam 
melaksanakan tugas, dan mempunyai peran sebagai penyeimbang 
terhadap tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya 
pelaksanaan tugas. PNS hanya dapat memikul tanggung jawab 
apabila diberikan wewenang yang memadai. 
Contoh wewenang operator komputer : 
- mengoperasikan perangkat komputer dengan baik. 
- menyiapkan dan menyajikan data yang diperlukan. 
- dst. 

h) tanggung jawab 
tanggung jawab merupakan tuntutan jabatan terhadap kesanggupan 
seorang PNS untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan 
kepadanya dengan sebaik-baiknya clan tepat pada waktunya serta 
berani menanggung resiko atas keputusan yang diambil atau 
tindakan yang dilakukannya, selain itu bertanggung jawab terhadap 
bahan kerja yang diolah, alat kerja yang digunakan, hasil kerja yang 
diperoleh, lingkungan kerja clan kepada orang lain. 
Contoh tanggung jawab operator komputer : 
- keakuratan hasil ketikan sesuai dengan standar pengetikan. 
- menjaga file dan komputer dari kerusakan. 
- dst. 

No Hasil Keria 
1 ketikan surat/ memo/ laporan 
2 perawatan file 
3 perawatan computer 
4 dst. 

Contoh hasil kerja operator komputer: 
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b. syarat jabatan 
syarat jabatan merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh PNS untuk 
dapat melakukan pekerjaan atau memangku jabatan. Syarat jabatan terdiri 
atas pangkat/ golongan ruang, pendidikan, kursus/ diklat, pengalaman 
kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi kerja. 

1. pangkat/ golongan ruang 

Pangkat dan golongan ruang minimal yang dipersyaratkan untuk 
menduduki suatu jabatan. Contoh pangkat/ golongan ruang minimal 
pejabat eselon IV (a) adalah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III(b). 

NO Fisik/ Mental Penyebab 

1 kelelahan pada otot karena menatap layar komputer dalam 
mata jangka waktu yang lama 

2 Kejenuhan karena melakukan pekerjaan yang 
sama setiap hari 

Contoh resiko bahaya pada operator komputer : 

I) kemungkinan resiko bahaya 
kemungkinan resiko bahaya adalah kejadian atau keadaan yang 
mungkin akan dialami PNS sehubungan dengan keberadaannya 
dalam lingkungan pekerjaan. 

NO Aspek Faktor 

1 tempat kerja dalam ruangan tertutup 
2 suhu dinzin denzan nerubahan 
3 udara kering 
4 keadaan ruangan cukuo 
5 letak di temoat rendah dan seni 
6 Penerangan Te rang 
7 suara - 
8 keadaan tempat 

keria Bersih 
9 Getaran - 

Contoh kondisi lingkungan kerja operator komputer : 

k) keadaan tempat kerja 
keadaan tempat/lingkungan kerja merupakan keadaan di dalam dan 
sekitar PNS dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan mengolah 
bahan kerja dengan peralatan kerja menjadi hasil kerja yang meliputi 
aspek keadaan tempat kerja, udara, suhu, cahaya, suara, getaran, 
dan letak. 
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7. bakat kerja 
bakat kerja merupakan kapasitas khusus atau kemampuan potensial 
yang diisyaratkan bagi seorang untuk dapat mempelajari, memahami 
beberapa tugas atau pekerjaan. Contoh bakat kerja pada operator 
komputer: 

- G = intelegensia 
- V =verbal 
- N = numerik 
- Q = ketelitian 
- F ::; kecekatan jari 

6. keterampilan kerja 

keterampilan merupakan tingkat kemampuan dan penguasaan teknis 
operasional PNS dalam suatu bidang tugas pekerjaan tertentu. Contoh 
keterampilan kerja pada operator komputer : keterampilan mengetik, 
keterampilan teknik menyiapkan dan memelihara perangkat komputer, 
keterampilan mencetak file. 

5. pengetahuan kerja 

pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan formal atau 
informal yang dimanfaatkan oleh PNS di dalam pemecahan masalah, 
daya cipta serta dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Contoh 
pengetahuan kerja pada operator komputer : pengetahuan mengenai 
program-program komputer. 

4. pengalaman kerja 

pengalaman kerja merupakan pengembangan pengetahuan, 
keterampilan kerja, sikap mental, kebiasaan mental dan fisik yang tidak 
diperoleh dari pelatihan, tetapi diperoleh dari masa kerja sebelumnya 
dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan jabatan 
saat ini. Contoh pengalaman kerja pada operator komputer : 1 (satu) 
tahun di bidang pengetikan. 

: komputer 

3. pelatihan/kursus 

pelatihan/kursus adalah pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan 
untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan non manajerial, 
seperti kemampuan bidang manajerial, teknis tertentu, dan pengetahuan 
lainnya sesuai dengan syarat pekerjaan dengan memperhatikan fungsi 
pekerjaannya. Contoh kursus/ diktat pada operator komputer : 

penjenjangan 
- teknis 

2. pendidikan 

pendidikan formal minimal yang dipersyaratkan untuk menduduki 
suatujabatan. Contoh pendidikan pada operator komputer: SLTA 
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c. peta jabatan 

peta jabatan dibuat sesuai dengan struktur organisasi dari setiap unit kerja. 
Peta jabatan tediri atas susunan nama tingkat jabatan struktural clan 
fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang 
paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Peta jabatan 
menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukan dalam unit 
organisasi serta memuat jumlah pegawai, pangkat/ golongan ruang, 
kualifikasi pendidikan. 

11. kondisi fisik 

kondisi tertentu yang diperlukan oleh pemangku jabatan agar dapat 
melakukan tugas jabatan dengan baik. 

10. upaya fisik 

upaya fisik merupakan penggunaan organ fisik meliputi seluruh bagian 
anggota tubuh dalam pelaksanaan tugas jabatan. 

9. minat kerja 

minat kerja merupakan kecenderungan memiliki kemauan, keinginan, 
dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik 
berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. 
Contoh minat kerja pada operator komputer : 
- 1 b = komunikasi data 
- 3a = Rutin konkrit dan teratur 
- 4a = Baik untuk orang lain 

8. tempramen kerja 

tempramen kerja merupakan syarat kemampuan penyesuaian diri yang 
harus dipenuhi PNS sesuai dengan sifat pekerjaan. Contoh tempramen 
kerja pada operator komputer: R = Rutinitas. 
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segala usaha pemegang jabatan dalam bekerja: 
1. kewajiban; 
2. tugas; 
3. keziatan; 

VIL Pelaksanaan kerja 

Alat kerja yang digunakan pemegang jabatan 
dalam memproses bahan kerja menjadi basil 
kerja, dapat berupa: 
1. mesm; 
2. perkakas tangan; 
3. perlengkapan; 
4. alat kerja lain yang tidak termasuk mesin, 

perkakas tanzan dan perlenzkapan 

VI. Perangkat kerja 

Bahan kerja yaitu masukan (input) kerja yang 
diperlukan pemegang jabatan untuk mem- 
peroleh basil kerja dapat berupa: 
1. benda; 
2. jasa; 
3. informasi. 

V. Bahan kerja 

Hasil kerja akhir yaitu keluaran (out put) kerja 
pemegang jabatan, dapat berupa: 
1. benda; 
2. jasa; 
3. informasi. 

IV. Hasil kerja 

Rincian tugas adalah paparan atau bentangan 
atas semua tugas jabatan yang merupakan 
upaya pokok yang dilakukan pemegang 
jabatan dalam memproses bahan kerja 
menjadi hasil kerja dengan menggunakan 
perangkat kerja dan dalam kondisi 
pelaksanaan tertentu. 

tu gas III. Rincian 
jabatan 

Ringkasan tugas merupakan ikhtisar dari 
keseluruhan tugas jabatan yang ada dan 
disusun dalam 1 ( satu) kalimat, ringkasan 
tugas dirumuskan dari tugas yang paling inti 
atau paling esensi dalam jabatan yang 
bersanzkutan. 

tu gas II. Ringkasan 
jabatan 

Untuk mengidentifikasi jabatan secara tepat 
danjelas: 
1. kode jabatan 
2. nama jabatan 
3. unit keria 

I. Identitas jabatan 

PROSES 
MENGURAI 

Proses mengurai data jabatan menjadi informasi jabatan 

INFORMASI JABATAN DATA JABATAN 

N. BAGAN PENGELOMPOKAN INFORMASI JABATAN 
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Kualifikasi yang harus dipenuhi pemegang 
jabatan: 
1. pangkat; 
2. pengetahuan kerja; 
3. keterampilan; 
4. pendidikan formal minimum; 
5. pelatihan/kursus; 
6. pengalaman kerja; 
7. bakat kerja; 
8. temperamen kerja; 
9. minat kerja; 
10. kondisi fisik; 

XII. Syarat jabatan 

Kemungkinan risiko bahaya adalah risiko atas 
bahaya yang mungkin timbul dan menimpa 
pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya. 
risiko bahaya dapat berupa risiko bahaya 
terhadap fisik atau mental. 

Upaya fisik merupakan gambaran penggunaan 
anggota tubuh dalam melaksanakan tugas 
jabatan. penggunaan anggota tubuh dalam 
upaya fisik adalah penggunaan mata, telinga, 
hidung, mulut, tangan, jari, bahu, kaki, dan 
pinggang 

XI. Kemungkinan 
resiko bahaya 

X. U pay a fisik 

Keadaan tempat kerja adalah gambaran 
tentang kondisi tempat beserta lingkungan di 
sekitar tempat kerja 
1. tempat kerja; 
2. suhu; 
3. udara; 
4. keadaan ruangan; 
5. letak; 
6. penerangan; 
7. suara; 
8. keadaan tempat kerja; 
9. getaran; 
10.dan aspek-aspek tempat kerja lainnya yang 

menyebabkan ketidaknyamanan dalam 
bekerja. 

H ubungan dengan jabatan, bidang dan orang Jain 
1. jabatan lain: 

a. jabatan atasan; 
b. jabatan bawahan; 

2. bidang kerja; 
3. orang lain. 

IX. Keadaan tempat 
kerja 

VIII. Hubungan jabatan 

4. unsur (elemen); 
5. tanggung jawab; 
6. wewenang; 
7. fungsi pekerja I hubungan pekerja dengan 

data- orana-benda, 
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4. WEWENANG 
( hak yang dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil suatu tindakan atau 
keputusan mengenai suatu hal agar tugas yang dilaksanakan dapat berhasil 
dengan baik, dengan adanya perumusan yang jelas maka dapat dihindarkan 
terjadinya penyalahgunaan atau duplikasi wewenang) 

Catatan: Jika ada tugas tambahan harap disebutkan. 

serta aoa tuiuari tuaas uana Saudara keriakan- What, How, Whu}. 

NO 
RINCIAN TUGAS 

Apa yang dikerjakan Bagaimana dikerjakan Apa Tujuannya 
1 

dst 

3. RINCIAN TUGAS JABATAN 
(Sebutkan apa saja yang saudara kerjakan, bagaimana cara mengerjakannya 

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN 
(Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang disusun dalam satu kalimat yang 
berisi what, how, dan why) 

1. Identitas Jabatan 
1.1 Nama Pegawai 
1.2 Tempat/ Tanggal Lahir 
1.3 Nama Jabatan 

(Tulislah nama jabatan yang sekarang Saudara pangku sesuai dengan nama 
yang tersebut dalam surat keputusan) 

1.4 Nomor Induk Pegawai 
1.5 Masa Kerja dalam Jabatan : Thn Bln 
1.6 Masa Kerja Keseluruhan: Thn Bln 
1. 7 Unit Kerja 

(Tulis unit kerja tempat Saudara bekerja) 
ESELON IV 
ESELONIII 
ESELON II 
ESELON I 

1.8 Riwayat Jabatan 
1.9 Pangkat 
1.10 Pengetahuan 
1.11 Keterampilan 
1. 12 Pendidikan 
1.13 Kursus / Pelatihan 
1.14 Pengalaman kerja 
1.15 Bakat kerja 
1.16 Temperamen kerja 
1.17 Minat kerja 
1.18 Kond.isi fisik 

DAFTAR PERTANYAAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : . 

ANALISIS JABATAN 

V. FORMULIR PENGUMPULAN DATA DALAM PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN 
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NO Aspek Faktor 
1 Tempat Keria 
2 Suhu 
3 Udara 
4 Keadaan Ruanzan 
5 Letak 
6 Penerangan 
7 Suara 
8 Keadaanternpatkerja 
9 Getaran - 

10. KEADAAN TEMPAT KERJA 

NO JABATAN UNIT KERJA/INSTANSI HUBUNGAN TUGAS 
1 
dst 

9. HUBUNGAN JABATAN. 
(Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara berhubungan, baik 
timbal balik maupun search; baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan 
sebutkan untuk tugas apa Saudara berhubungan). 

PERANGKAT KERJA 1~:~ I 
8. PERANGKAT KERJA : 

(Tulislah peralatari kerja yang Saudara gunakan dalam melaksanakan tugas 
misalnya Internet, komputer,dan sarana prasarana lainnya) 

BAHANKERJA 

7. BAHAN KERJA. 
(Tulislah bahan-bahan. yang Saudara gunakan atau obyek yang Saudara olah 
dalam melaksanakari tugas misalnya peraturari perundang-undangan yang 
terkait, database, dan lain-lain) 

HASIL KERJA 

6. HASIL KERJA 
(Tulislah basil kerja yang Saudara peroleh dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
jabatan dan atau tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan) 

5. TANGGUNG JAWAB 
(Sebutkan tanggung jawab yang dimiliki pemangku jabatan dalam pelaksanaan 
tugas) 
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JENIS KURSUS / PELATIHAN 

13.4 PELATIHAN /KURSUS 
(Menurut Saudara, kursus/ pelatihan apa yang diperlukan untuk dapat 
menduduki jabatan ini) 

JURUSAN PENDIDIKAN 

ini minimal 
13.3 PENDIDIKAN 

(Menurut Saudara, untuk menduduki jabatan 
mempunyai latar belakang pendidikan. apa) 

KETERAMPILAN 

13.2 KETERAMPILAN 
(Ketrampilan yang diperlukan untuk menduduki jabatan ini) 

PENGETAHUAN 

13.1 PENGETAHUAN K.ERJA 
(Pengetahuan yang diperlukan untuk menduduki jabatan ini) 

GO LONGAN PANG KAT 

13.1 PANGKAT 
(Pangkat dan golongan minimal yang dapat menduduki jabatan ini) 

13. SYARAT JABATAN 

PE NYE BAB FISIK/MENTAL 

12. K.EMUNGKINAN RESIKO BAHAYA 
(Sebutkan kejadian atau keadaan yang mungkin akan dialami PNS sehubungan 
dengan keberadaannya dalam lingkungan pekerjaan). 

UPAYA FISIK 

11. UPAYA FISIK 
(Sebutkan upaya fisik yang banyak Saudara gunakan dalam melaksanakan 
tugas, misalnya mata untuk Operator Komputer}. 
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KONDISI FISIK 

13.9 KONDISI FISIK 
(Menurut Saudara kondisi fisik yang diperlukan, jenis kelamin apa dan 
usia berapa untuk menduduki jabatan ini) 

MINAT KERJA 

13.8 MINAT KERJA 
(Minat Kerja yang diperlukan untuk menduduki jabatan ini] 

TEMPERAMEN KERJA 

13.7 TEMPERAMEN KERJA 
(Temperamen Kerja yang diperlukan. untuk menduduki jabatan ini) 

BAKATKERJA 

13.6 BAKAT KERJA 
(Bakat kerja yang diperlukari untuk menduduki jabatan ini} 

LAMA PENGALAMAN DALAM JABATAN 

13.5 PENGALAMAN KERJA 
(Menurut Saudara, untuk dapat menduduki jabatan ini harus 
berpengalaman dalam jabatan atau di bidang apa dan berapa lamanya) 
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1. Identitas jabatan 

1.1 Kode jabatan 
1.2 Nama jabatan 

1.3 Unit kerja 

2. Ringkasan tugas jabatan 

3. Rincian tugas jabatan 

4. Wewenang 

5. Tanggung jawab 
6. Hasil kerja 

7. Bahan kerja 

8. Perangkat kerja 

9. Hubungan jabatan -- 10. Keadaan tempat kerja 

11. Upaya fisik 

12. Kemungkinan resiko 

bahaya 
13. Syarat jabatan 

13.1 Pangkat 

13.2 Pengetahuan kerja 

13.3 Keterampilan 
13.4 Pendidikan formal 

minimum 
13.5 Pelatihan/ kursus 

13.6 Pengalaman kerja 
13.7 Bakat kerja 
13.8 Temperamen kerja 
13.9 Minat kerja 

13.10 Kondisi fisik 

VI. FORMULIR URAIAN JABATAN HASIL ANALISIS JABATAN 
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3. Rincian Tugas jabatan 
a. tugas adalah upaya pokok dalam memproses bahan kerja dengan 

menggunakan peralatan tertentu menjadi suatu basil kerja 
b. ditulis dengan menggunakan kalimat aktif dan menggambarkan tindak 

kerja (berawalan "me") 
c. tahapan kerja (proses) adalah langkah-langkah (kegiatan) yang dituliskan 

secara berurutan dari awal hingga akhir pelaksanaan tugas 

2. Ringkasan Tugas Jabatan 
a. merupakan cerminan uraian jabatan dalam bentuk ringkas 
b. memberikan gambaran umum ten tang kompleksitas jabatan 
c. digambarkan dalam satu kalimat, yang mencerminkan: 

1) apa yang dikerjakan (what) 
2) bagaimana cara mengerjakan (how) 
3) mengapa/untuk apa dikerjakan (why) 

d. manajerial: 
memimpin dan melaksanakan objek kerja (what) berdasarkan/ sesuai 
dengan ..... (how) agar /untuk/ sebagai.. .(why) 

e. fungsional: 
melaksanakan objek kerja (what) berdasarkan/ sesuai dengan..... (how) 
agar /untuk/ sebagai ... (why) 

1.3 unit kerja 
mencerminkan tempat atau letak keberadaan suatu jabatan 
contoh: 
Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan memiliki unit kerja Sekretariat 
Daerah (Es. II), Bagian Organisasi (Es. Ill), 
Unit Kerja Eselon IV tidak dituliskan karena jabatan yang dianalisis 
adalah jabatan struktural eselon IV 

penulisan nama jabatan harus : 
- ringkas 

substantif 
jelas dan dapat memberikan pengertian yang tepat bagi pembaca 
penamaan jfu dapat dirurnuskan berdasarkan: 
- bahan (pengumpul, pengadministrasi) 
- alat (operator) 
- basil (penyusun, pengonsep) 
- proses (pemroses, pengolah 

1.2 nama jabatan 
menunjukan identitas nama jabatan yang sedang di tugaskan sesuai 
dengan nama yang tersebut dalam surat keputusan. 

1. Identitas Jabatan 

1.1 kode jabatan 

kode jabatan merupakan kode yang dibuat untuk memudahkan 
pengadministrasian jabatan. Pengkodean jabatan harus menggunakan 
format kode yang seragam 
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1. merumuskan program kerja . . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . berdasarkan/ sesuai 
dengan sebagai/agar/untuk . 

2. mengkoordinasikan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . berdasarkan/ sesuai 
dengan ... sebagai/agar/untuk ... 

3. membina berdasarkan/sesuai dengan sebagai/agar/untuk . 
4. mengarah berdasarkan/sesuai dengan sebagai/agar/untuk . 
5. tindak kerja + objek teknis berdasarkan/ sesuai dengan . 

sebagai/ agar/ untuk .. 
6. mengevaluasi berdasarkan/ sesuai dengan . 

sebagai/ agar/ untuk . 

CARA PENULISAN URAIAN TUGAS SETINGKAT ESELON II 

1. merumuskan program kerja 
2. mengkoordinasikan 
3. membina 

ESELON II 4. mengarahkan 
5. mengevaluasi 
6. melaporkan 

1. merencanakan operasional 
2. mendistribusikan tugas 
3. memberi petunjuk 

ESELON III 4. menyelia 
5. mengevaluasi 
6. melaporkan 

1. merencanakan kegiatan 
2. membagi tugas 
3. membimbing 

ESELONN 4. memeriksa 
5. mengevaluasi 
6. melaporkan 

Tabel 2 
Kata Kerja Untuk Tugas Tugas Manejerial Menurut Eselon 

Aapek Kata Kerja yang digunakan 

Planning - merencanakan 

Organizing - mengarahkan/ memberi petunjuk/ membimbing 
- membagi tugas 

Actuating - membina bawahan 

Controlling - mengevaluasi 
- memeriksa hasil kerja bawahan 
- melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan 

Tabel 1 
Contoh Kata Kerja Untuk Tugas Pejabat Manajerial 
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menabulasikan, memasang, membuat, menyortir, mewawancarai, 
memindahkan, menyimpan, menyarankan, menyusun, mengagenda, 
mengantarkan, memasang, memasukkan, menyampaikan, mengemudikan, 
mencatat, membersihkan, menghitung, mengeluarkan, memeriksa menyalin, 
mengumpulkan, menjalankan mengetik, menghimpun, mengoperasikan 
menarik, menggandakan, memberhentikan, melayani, membubuhkan. 
menganalisis, mengkompilasikan, mengolah, menggolongkan 

CONTOH KATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM (NON MANAJERIAL) 

merencanakan kegiatan berdasarkan/ sesuai dengan ... sebagai/ agar/ 
untuk . 
membagi tugas berdasarkan/ sesuai dengan . 
sebagai/ agar /untuk . 
membimbing bawahan berdasarkan/ sesuai dengan . 
sebagai/ agar /untuk . 
memeriksa hasil berdasarkan/ sesuai dengan . 
sebagai/agar/untuk . 
tindak kerja + obyek kerja teknis operasional berdasarkan/ sesuai 
dengan ... sebagai/ agar /untuk. .. 
mengevaluasi hasil kegiatan . . . . . .. .. .. .. berdasarkan/ sesuai dengan . 
sebagai/agar/untuk . 
melaporkan hasil kegiatan berdasarkan/ sesuai dengan . 
se bagai /agar I untuk ...... 
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 
maupun tertulis. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

- 6. 

7. 

8. 

CARA PENULISAN URAIAN TUGAS SETINGKAT ESELON IV 

5. tindak kerja + obyek kerja teknis operasional berdasarkan/ sesuai dengan 
....... sebagai/ agar /untuk . 

6. mengevaluasi berdasarkan/ sesuai dengan 
sebagai/ agar/ untuk .... 

7. membuat laporan . . . . . . . berdasarkan/ sesuai dengan . . . ... . sebagai/ agar/ 
untuk. ... 

8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik 
lisan maupun tertulis. 

1. merencanakan operasional . . ..... berdasarkan/ sesuai dengan . . . sebagai 
/agar/untuk . 

2. mendistribusikan tugas berdasarkan/sesuai dengan sebagai/agar/ 
untuk . 

3. memberi petunjuk . . . . . . .. . . . berdasarkan/ sesuai dengan . 
sebagai /agar/ untuk . 

4. menyelia berdasarkan/sesuai dengan sebagai/agar/untuk 

CARA PENULISAN URAIAN TUGAS SETINGKAT ESELOK m 

7. melaporkan berdasarkan/ sesuai dengan sebagai/ agar/ 
untuk . 

8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik 
lisan maupun tertulis. 
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8. Perangkat Kerja 

Perangkat kerja adalah sarana yang dipergunakan untuk mengolah bahan 
kerja menjadi hasil kerja. Alat kerja tidak terbatas pada sarana materiil, dapat 
juga berupa peraturan, pedoman, prosedur kerja atau acuan lain yang 
digunakan dalam pelaksanaan tugas. 
Contoh: 
a. stetoskop digunakan dokter dalam memeriksa pasien 
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2012 digunakan oleh 

Analis Jabatan untuk melaksanakan Analisis Jabatan 

7. Bahan Kerja 
Bahan kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi 
hasil kerja. Bahan kerja dapat diolah menjadi hasil kerja, jika ada perangkat kerja 
(alat kerja). 
contoh: 
a. surat masuk (untuk diagendakan) 
b. peraturan, referensi atau buku (untuk penyusunan materi bintek) 

6. Hasil Kerja 
Hasil kerja adalah suatu produk berupa barang, jasa (pelayanan) atau 
informasi yang dihasilkan dari suatu proses pelaksanaan tugas. Hasil kerja 
dapat diperoleh bila ada sesuatu yang diolah (bahan kerja). 

5. Tanggung Jawab 
Tanggung jawab adalah kewajiban yang melekat pada jabatan, yang terkait 
dengan benar atau salahnya pelaksanaan tugas. tanggung jawab jabatan dapat 
meliputi tanggung jawab terhadap: 
a. bahan kerja (kerahasiaan data). 

·--... b. alat kerja (kelengkapan peralatan kerja). 
c. hasil kerja (keakuratan laporan). 
d. proses kerja (kesesuaian pelaksanaan tugas terhadap peraturan/SOP). 
Kata kunci penulisan tanggung jawab : keakuratan, kelancaran, kerahasiaan, 
kebenaran, kesesuaian, ketepatan, keselamatan, kerapihan, keamanan, 
kualitas, kuantitas, keutuhan, kelengkapan, keefektifan, kelayakan, 
keindahan, keharmonisan. 

4. Wewenang 
Wewenang adalah hak pemegang jabatan untuk memilih alternatif dalam 
mengambil keputusan/ tindakan yang diakui secara sah oleh semua pihak, 
wewenang dapat terkait dengan: 
a. bahan kerja (a.Z: mengembalikan bahan kerja yang tidak sesuai). 
b. alat kerja (a.Z:melakukan pemeliharaan perangkat kerja yang digunakan). 
c. hasil kerja (a.Z:menyebarluaskan informasi yang dihasilkan kepada orang 

lain). 
d. proses kerja (a.l:menetapkan prosedur kerja). 
Kata kunci penulisan wewenang meminta, menolak, memberikan, 
memutuskan, mengeluarkan, menggunakan, menentukan, menetapkan, 
menegur, memotivasi, menilai. 
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Kode Arti 
Berdiri berada disuatu tempat dalam posisi tegak ditempat 

tanpa pindah ke tempat lain. 
Berjalan bergerak dengan jalan kaki. 
Duduk berada dalam suatu tempat dalam posisi duduk 

biasa. 
Mangangkat menaiki atau menurunkan benda dari suatu 

tingkat ke tingkat lain ( termasuk menarik ke 
atas) 

Membawa memindahkan benda, pada umumnya dengan 
rnenggunakan tangan, lengan atau bahu. 

Mendorong menggunakan tenaga untuk memindahkan 
benda menjauhi badan. 

Menarik menggunakan tenaga untuk memindahkan 
suastu benda kearah badan (termasuk 
menyentak dan merenggut). 

Tabel 3 
Jenis Upaya Fisik 

11 U paya Fisik 

Upaya fisik merupakan penggunaan organ fisik meliputi seluruh bagian 
anggota tubuh dalam pelaksanaan tugas jabatan. 
contoh upaya fisik pada operator komputer antara lain : 
a. duduk; 
b. melihat; 
c. bekerja dengan jari. 

10 Keadaan Tern pat Kerja 
Keadaan tempat kerja adalah keadaan kondisi lingkungan tempat bekerja, 
yang merupakan konsekwensi keberadaan pemegang jabatan dalam 
melaksanakan tugas jabatan. 
Kondisi lingkungan kerja suatu jabatan meliputi: 
a. tempat kerja; 
b. suhu; 
c. udara; 
d. keadaan ruangan; 
e. letak; 
f. keadaan tempat kerja; 
g. penerangan; 
h. suara; 
i. getaran. 

9. Hubungan Jabatan 

Hubungan jabatan atau korelasi jabatan adalah hubungan kerja yang 
dilakukan antara jabatan terkait dengan jabatan lain dalam konteks 
pelaksanaan tugas, hubungan jabatan dapat berupa: 
a. hubungan vertikal (atasan dengan bawahan). 
b. hubungan horizontal (hubungan denganjabatan yang setara). 
c. hubungan diagonal (hubungan dengan jabatan yang lebih tinggi di 

organisasi yang berbeda) 
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Memanjat naik atau turun tangga, tiang, lorong dan lain- 
lain dengan menggunakan kaki maupun tangan. 

Menyimpan imbangan I agar tidak jatuh badan waktu berjalan, berdiri, 
mengatur imbangan membungkuk, atau berlari di atas tempat yang 

agak sempit, licin dan tinggi ta.npa alat 
pegangan, atau mengatur imbangan pada waktu 
melakukan olahraga senam. 

Menunduk melengkungkan tubuh dengan cara melekukkan 
tulang punggung dan kaki. 

Berlutut melengkungkan paha kaki pada lutut dan 
berdiam di suatu tempat dengan tubuh diatas 
lutut. 

Membungkuk melengkungkan tubuh dengan cara 
melengkungkan tulang punggung sampai kira- 
kira sejajar dengan pinggang. 

Merangkak bergerak dengan menggunakan lutut dan tangan 
atau kaki dengan tangan. 

Menjangkau mengulurkan tangan dan lengan ke jurusan 
tertentu. 

Memegang dengan satu atau dua tangan mengukur, 
menggenggam, memuta.r dan lain sebagainya. 

Bekerja dengan jari memungut menjepit, menekan dan lain sebagainya 
dengan menggunakan jari (berbeda dengan 
"memegang" uang terutama menggunakan seluruh 
bagian tangan). 

Meraba menyentuh dengan jari atau telapak tangan 
untuk mengetahui sifat benda seperti, suhu, 
bentuk. 

Berbicara menyatakan atau bertukar pikiran secara lisan agar 
dapat dipahami. 

Mendengar menggunakan telinga untuk mengetahui adanya 
suara. 

Melihat usaha mengetahui dengan menggunakan mata. 
Ketajaman jarak jauh kejelasan penglihatan dalam jarak lebih dari 5 

meter. 
Ketajaman jarak dekat kejelasan penglihatan dalam jarak kurang dari 5 

meter 
Pengamatan secara penglihatan dalam 3 dimensi, untuk menetapkan 
mendalam hubungan antarajarak, ruang serta cara melihat 

benda dimana benda tersebut berada dan 
sebagaiman adanya. 

Penyesuaian lensa mata penyesuaian lensa mata untuk melihat suatu 
benda yang sangat penting bila melaksanakan 
pekerjaan yang perlu dengan melihat benda- 
benda dalm jaran dan arah yang berbeda. 

Melihat berbagai warna membedakan warna yang terdapat dalam 
pekerjaan 

Luas melihat suatu daerah pandang, keatas dan 
kebawah atau kekanan atau kekiri sedang mata 
tetap berada di titik tertentu. 
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13.7 bakat kerja 

bakat kerja merupakan kapasitas khusus atau kemampuan potensial 
yang disyaratkan bagi seseorang untuk dapat mempelajari, memahami 
beberapa tugas atau pekerjaan 

13.6 pengalaman kerja 

pengalaman kerja merupakan pengembangan pengetahuan, ketrampilan 
kerja, sikap mental, kebiasaan mental dan fisik yg tidak diperoleh dari 
pelatihan tetapi diperoleh dari dari masa kerja sebelumnya dalam kurun 
waktu tertentu. 

13.5 pelatihan/kursus 

pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan manajerial 
dan non manajerial, seperti kemampuan di bidang manajerial, teknis 
tertentu, dan pengetahuan lainnya sesuai dengan syarat pekerjaan 
dengan memperhatikan fungsi pekerjaannya. 
contoh pelatihan pada operator komputer : 

penjenjangan 
teknis : komputer 

13.4 pendidikan formal minimum 

pendidikan formal minimal yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu 
jabatan. 
Contoh pendidikan pada operator komputer: SLTA. 

13.3 keterampilan 

keterampilan merupakan tingkat kemampuan dan penguasaan teknis 
operasional PNS dalam suatu bidang tugas pekerjaan tertentu. 
Contoh keterampilan kerja pada operator komputer : keterampilan 
mengetik, keterampilan teknik menyiapkan dan memelihara perangkat 
komputer, keterampilan mencetak data. 

13.2 pengetahuan kerja 

Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan formal atau 
informal yang dimanfaatkan oleh PNS di dalam pemecahan masalah, 
daya cipta serta dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. 
Contoh pengetahuan kerja pada operator komputer : pengetahuan 
mengenai program-program komputer. 

13 Syaratjabatan 

13 .1 pangkat 

pangkat dan golongan ruang minimal yang dipersyaratkan untuk 
menduduki suatu jabatan. 
Contoh pangkat/golongan ruang pada operator komputer: Pengatur, 11/b. 

12 Kemungkinan resiko bahaya 

Kemungkinan resiko bahaya bisa bersifat fisik atau mental, kemungkinan resiko 
bahaya ditentukan dari keberadaan pegawai terkait dengan lingkungan 
pekerjaan, penanganan bahan, proses yang dilakukan, penggunaan perangkat 
kerja, hubungan jabatan, dan penanganan produk yang diberikan. 
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Kode Arti 
D kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggungjawab untuk 

keziatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 
F kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang 

mengandung penafsiran, perasaan, gagasan a tau fakta dari 
sudut pandana oribadi. 

I kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 
mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap a tau 
pertimbangan menzenai gagasan. 

J kemampuan menyesuaikan diri pad a kegiatan perbuatan 
kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 
kriteria rangsangan ind era a tau atas dasar pertimbangan 
pribadi. 

Tabel 5 
Jenis Temperamen Kerja 

temperamen kerja 
temperamen kerja merupakan syarat kemampuan penyesuaian diri yang 
harus dipenuhi sesuai dengan sifat pekerjaan 

kemampuan menggerakkan tangan dengan 
mudah dan penuh keterampilan. 

M 

kemampuan memadukan a tau 
membedakan berbagai warna yang asli, 
vane: gemerlapan. 

c 

kemampuan menggerakan tangan dan kaki 
secara koordinatif satu sama lain sesuai 
denzan ranzsanzan penzlihatan. 

E 

kemampuan menggerakkan jari-jemari 
denzan mudah dan perlu keteramnilan 

F . Kecekatan jari . 
Koordinasi mata, 
tangan dan kaki 

. Membedakan 
warna 

. Kecekatan 
tanzan 

kemampuan untuk mengkoordinir mata 
dan tangan secara cepat dan cermat dalam 
membuat zerakan yang cepat. 

· Koordinasi Motor K 

kemampuan menyerap permcian yang 
berkaitan dalam bahan verbal atau dalam 
tabel. 

Ketelitian Q 

kemampuan menyerap perincian-perincian 
yang berkaitan dalam objek atau dalam 
zambar atau dalam bahan grafik. 

. Penerapan 
Bentuk 

p 

kemampuan berpikir secara visual 
mengenai bentuk-bentuk geometris, untuk 
memahami gambar-gambar dari benda- 
benda tiaa dimensi 

s Pandang ruang 

N kemampuan untuk melakukan operasi 
arithmatik secara tepat dan akurat 

Numerik 

kemampuan untuk memahami arti kata- 
kata dan penggunaanya secara tepat dan 
efektif 

· Bakat Verbal v 

G kemampuan belajar secara umum. lntelegensia 
Arti Kode 

Tabel 4 
Jenis Bakat Kerja 
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Kode Arti 
l.a pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

benda-benda dan obiek-obiek, 
l.b pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 

komunikasi data. 
2.a pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang 

dalam niaza, 
2.b pilihan melakukan keziatan yang bersifat ilmiah dan teknik. 
3.a pilihan melakukan keeiatan-keziatan rutin, konkrit & teratur. 
3.b pilihan melakukan kegiatan yang bersifat abstrak dan 

kreatif. 
4.a pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap baik 

bazi orang lain. 
4.b pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan mesin dan teknik. 
5.a pilihan melakukan kegiatan yang menghasilkan penghargaan 

dari pihak orang lain. 
5.b pilihan melakukan kegiatan yang menghasilkan kepuasan 

nyata dan dengan proses. 

Tabel6 
Jenis Minat Kerja Bipoler 

13.9 minat kerja 
minat kerja merupakan kecenderungan memiliki kemauan, keinginan, 
dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik 
berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. 
menggunakan teori minat bipoler dari Dr.William C. Cottle dan teori 
karier /kepribadian Holland 

M kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 
peraturan, pembuatan, pertimbangan, atau pembuatan peraturan 
berdasarkan kriteria yang dikukur atau yang dapat di uti 

p kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan 
orang lain lebih dari hanya penenmaan dan pembuatan 
instruksi. 

R kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang 
berulang, atau secara terns menerus melakukan kegiatan yang 
sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan kecepatan 
yang tertentu. 

s kemampuan menyesuaikan diri untuk bekerja dengan 
ketegangan jiwa berhadapan dengan keadaan darurat, kritis. 
tidak biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 
perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau sebagian 
aspek pekeriaan. 

T kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menhendaki 
pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi 
atau standar-standar tertentu. 

v kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 
tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya 
yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi atau ketenangan 
diri. 
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NO Tipe Kepribadian Karakteristik Kesesuaian 

1. Realistik : kegiatan stabil, kokoh, mekanik, dll. 
fisik praktis 

2. Investjgatif: berfikir 2 analitis, orisinal, ilmuan/ peneliti, 
Qemahaman serba ingin tahu, dll 

mandiri 

3. Sosial : menolong, ramah, kooperatif, pekerja sosial, 
membantu orang lain pengeertian guru,konselor, dll 

4. Convensional : praktis, tdk arsiparis, 
teratur, pasti, dll imanigatif, kaku,dll manager, dll 

5. Kewirausahaan : konfiden, ambisius, pr, dll 
kegiatan verbal energik, dll 

6. Artistik : tidak imaginatif,idealis, musisi, 
teratur, tdk pasti,dll tdk praktis,dll reporter ,dll 

Tabel 8 
Kesesuaian Minat Kerja Holland 

Minat Pekerjaan Pilihan untuk melakukan 

Realistik aktifitas-aktifitas yang memerlukan 
manipulasi eksplisit, teratur a tau 
sistematik terhadap obyek/ alat/benda/ 
mesm 

Investigatif aktifitas yang memerlukan penyelidikan 
observasional, simbolik dan sistematik 
terhadap fenomena dan kegiatan ilmiah 

Artistik aktifitas yang sifatnya ambigu, kreatif, 
bebas dan tidak sistematis dalam proses 
penciptaan produk/ karya bernilai seni 

Sosial aktifitas yang bersifat sosial a tau 
memerlukan keterampilan berkomunikasi 
dengan orang lain 

Kewirausahaan aktifitas yang melibatkan kegiatan 
pengelolaan/ manajerial untuk pencapaian 
tujuan organisasi 

Konvensional aktifitas yang memerlukan manipulasi 
data yang eksplisit, kegiatan administrasi, 
rutin dan klerikal. 

Tabel 7 
Jenis Minat Kerja Holland 
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kondisi fisik 

kondisi fisik adalah persyaratan spesifik dari pekerjaan yang terkait 
dengan kondisi fisik pegawai. Sedapat mungkin penentuan kondisi 
fisik didasarkan pada penelitian empirik, karena persyaratan fisik 
yang tidak relevan/ sesuai dapat mengarah pada diskriminasi 
pegawai. 

No Minat Pekerjaan Alternatif Minat yang Dapat Dipilih 

1 Realistik (R) Konvensional Investigatif 

2 Investigatif (I) Realistik Artistik 

3 Artistik (A) Investigatif Sosial 

4 Sosial (S) Artistik Kewirausahaan 

5 Kewirausahaan (Ke) Sosial Konvensional 

6 Konvensional (K) Kewirausahaan Realistik 

Tabel 9 
Penentuan Minat dan Alternatifnya 
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NAMA JABATAN 
ESELON II 

I 

I I I I 
NAMA NAMA NAMA NAMA 

JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN 
ESELON III ESELON III ESELON III ESELON III 

I I I 
Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jabatan 
Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV 

- JFU -JFU -JFU -JFU 

- JFU -JFU -JFU -JFU 

- JFU -JFU •JfU -JFU 

Kelompok Jabatan 
Funs sional Tertentu 

A. STRUKTUR PETA JABATAN UNIT ESELON II 

VII. STRUKTUR PETA JABATAN UNIT ESELON 
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NAMA JABATAN 
ESELON III 

I 
I I I I 

NAMA NAMA NAMA NAMA 
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN 

ESELON IV ESELONIV ESELON IV ESELON IV 

• JFU •JFU •JfU •JFU 

- JFU •JfU •JfU •JfU 

• JFU •JFU •JFU •JFU 

Kelompok Jabatan 
Fun, rsional Tertentu 

B. STRUKTUR PETA JABATAN UNIT ESELON III 
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RINCIAN TUGAS 
NO Apa yang dikerjakan Bagaimana Apa Tujuannya dikeriakan 
1. Merencanakan kegiatan berdasarkan agar kegiatan dapat 

Subbagian Analisis peraturan berjalan dengan lancar 
Jabatan perundangan yang sesuai dengan tujuan 

berlaku yang diharapkan 
2. Membagi tugas kepada sesuai dengan tugas agar tugas terbagi habis 

bawahan ookok dan funzsi 
3. Membimbing bawahan sesuai dengan tugas agar tugas dapat 

dalam melaksanakan pokok dan fungsi terlaksana dengan baik 
tu gas 

3. RINCIAN TUGAS JABATAN 

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN 
Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban 
kerja perangkat daerah serta melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian 
di lingkup sekretariat daerah dengan berdasarkan peraturan yang berlaku agar 
kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan hasil yang ditetapkan 

: Penata 
: Analisis Jabatan, Analisis Behan Kerja 
: Menguasai Komputer 
: Sl Administrasi Negara 
: Pelatihan Analisis Jabatan dan Analisis 

Behan Kerja 
: Pernah menjadi staf di Bagian Organisasi dan 
Tata Laksana 

: G, V, 
: D, F, J 
: l.b, 2.b, 
: Sehat Jasmani dan Rohani 

: Bagian Organisasi & Tata Laksana 
: Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur 

: xxx 
: xxx, DDMMYY 
: Kasubbag. Analisis Jabatan 
: xxxx 
: xx Thn xx Bln 
: xx Thn xx Bln 

1.8 Bakat kerja 
1.9 Temperamen kerja 
1.1 OMinat kerja 
l. I I Kondisi fisik 

1. 7 Pengalaman kerja 

1. Identitas Jabatan 
1.1 Nama Pegawai 
1.2 Tempat/ Tanggal Lahir 
1.3 Nama Jabatan 
1.4 Nomor Induk Pegawai 
1.5 Masa Kerja dalam Jabatan 
1.6 Masa Kerja Keseluruhan 
1. 7 Unit Kerja : 

ESELONIII 
ESELON II 

1.1 Riwayat Jabatan 
1.2 Pangkat 
I .3 Pengetahuan 
1.4 Keterampilan 
1.5 Pendidikan 
1.6 Kursus/Pelatihan 

DAFTAR PERTANYAAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

ANALISIS JABATAN 

A. Contoh Pengisian Formulir Analisis Jabatan 

VIII. CONTOH PENGISIAN FORMULIR URAIAN JABATAN 

- 29 - 



5. TANGGUNG JAWAB 

1. keakuratan data analisis jabatan dan analisis beban kerja 

2. keakuratan data kepegawaian di lingkup sekretariat daerah 
3. kelancaran dalam penyusunan petunjuk teknis 
4. keberlangsungan program kerja kegiatan analisis jabatan dan analisis beban 

kerja 
5. keterwujudan koordinasi antar stakeholder 
6. kelancaran pendampingan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana 

4. WEWENANG 

' 1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan di subbagian analisis jabatan 
2. memastikan terwujudnya koordinasi antar unit dan antar instansi 

3. memantau pelaksanaan kegiatan analisis jabatan dan analisis beban kerja 
4. memantau pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian di lingkup 

sekretariat daerah 
5. memantau pelaksanaan koordinasi dengan para stake1wlder 

4. Memeriksa hasil sesuai dengan tugas agar hasil pelaksanaan 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tugas sesuai dengan yang 
bawahan diharapkan 

5. Mengkoordinasikan sesuai dengan agar pelaksanaan 
pelaksanaan analisis peraturan analisis jabatan dapat 
jabatan di lingkungan perundangan berjalan sesuai peraturan 
Pemkab. Lampung Menteri Dalam perundangan yang 
Timur Negeri Nomor 35 berlaku 

Tahun 2012 
6. Mengkoordinasikan sesuai dengan agar dapat diketahui 

pelaksanaan analisis peraturan beban kerja pegawai 
beban kerja di perundangan yang negeri sipil di lingkungan 
lingkungan Pemkab. berlaku Pemkab. Lampung 
Lampunz Timur Timur. 

7. Melaksanakan sesuai dengan agar tercipta tertib 
administrasi peraturan administrasi 
kepegawaian di lingkup perundangan yang kepegawaian di 
Sekretariat Daerah berlaku lingkungan Sekretariat 
Kabupaten Lampung daerah Kabupaten 
Timur Lampunz Timur 

8. Mengevaluasi hasil berdasarkan hasil sebagai bahan 
kegiatan di subbagian pelaksanaan perencanaan 
analisis jabatan kegiatan pelaksanaan kegiatan 

tahun berikutnya serta 
se bagai la po ran 
pelaksanaan tugas 
kepada atasan 

9. Melaporkan hasil berdasarkan hasil sebagai 
kegiatan kepada atasan pelaksanaan pertanggungjawaban dan 

kegiatan perencanaan yang akan 
datang 

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan 
maupun tertulis 
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NO JABATAN UNIT KERJA/INSTANSI HUBUNGAN TUGAS 

1. Kepala Bagian Setdakab. Lampung Timur konsultasi dan 
Organisasi & Tata koordinasi 
Laksana 

2. Kasubbag. Analisis Biro Organisasi Setdaprov. konsultasi dan 
dan Formasi Jabatan Lampung koordinasi 

3. Eselon IV Setdakab. Lampunz Timur Koordinasi 
4. Eselon IV Instansi terkait Koordinasi 

9. HUBUNGAN JABATAN. 

NO PERANGKAT KERJA 
1. Kornputer 
2. Mesin Ketik 
3. Meja Keria 
4. Kursi 
5. Lemari 
6. Printer 

8. PERANGKAT KERJA : 

NO BAHAN KERJA 
1. Permendagri Nomor 35 Tahun 2012 ten tang Analisis Jabatan di 

Linzkunzan Kementerian Dalam Nezeri dan Pemerintah Daerah 
2. Permendagri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban 

Keria di Linzkunaan Departemen Dalam nezeri dan Pemerintah Daerah 
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 ten tang Pedoman 
Perhitunzan Jumlah Kebutuhan Peaawai Nezeri Sipil untuk Daerah 

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
Kep/75/M.PAN/7/2004 ten tang Pedoman Perhitungan Kebutuhan 
Pegawai berdasarkan Behan Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi 
Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara 

7. BAHAN KERJA. 

9 
8 

7 

6 
5 
4 
3 
2 

HASIL KERJA 

ian Analisis Jabatan 

NO 
1 

6. HASIL KERJA 
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NO JENIS KURSUS I PELATIHAN 
1. Pelatihan Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja 
2. Kursus Komputer 

13.5 KURSUS / PELATIHAN 

NO PENDIDIKAN JURUSAN 
1. S.l Administrani Negara, Pemerintahan, Hukum 

13.4 PENDIDIKAN 

13.3 KETERAMPILAN 

I 1NO I Mengoperasikan komputer KETERAMPILAN 

NO PENGETAHUAN 
1. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan analisis 

jabatan, analisis beban keria dan kepegawaian 

13.2 PENGETAHUAN 

GO LONGAN I 111/b Penata Muda Tk.I 

13.1 PANGKAT 

I PANGKAT 

13. SYARAT JABATAN 

NO Fisik/Mental Penyebab 
1 Kelelahan pada otak karena pekerjaan yang dikerjakan selalu 

memerlukan tinzkat berfikir yang cukup tinzzi. 
2 Kelelahan pada otot karena menatap layar komputer dalam jangka 

mata waktu yang lama. 

12. KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA 

NO UPAYA FISIK 
1 Berdiri, berjalan, duduk, memegang, bekerja dengan jari, berbicara, 

melihat 

11. UPAYA FISIK 

NO ASPEK FAKTOR 
1 Tempat Keria dalam ruanaan tertutup ' 
2 Suhu dinzin denzan perubahan 
3 Udara Kering 
4 Keadaan Ruangan cukuo 
5 Letak di tempat tinzzi 
6 Peneranzan teranz 
7 Suara normal 
8 Keadaan tempat keria bersih 
9 Ge tar an tidak ada 

10. KEADAAN TEMPAT KERJA 
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( ) 
NIP . 

( ) 
NIP . 

Yang Membuat, 
Mengetahui: 

Atasan Langsung 

1 Sehat jasmani dan rohani 

13.10 KONDISI FISIK 

NO KONDISI FISIK 

NO MINAT KERJA 
1. 1. b (pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 

komunikasi data} 
2. 2.b (pilihan melakukan kegiatan yang bersifat ilmiah dan teknik) 

13.9 MINAT KERJA 

NO TEMPERAMEN KERJA 
I. D (kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggungjawab 

untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan) 
2. F (kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang 

mengandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta dari 
sudutpandanganpribadi) 

3. J (kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 
kesimpulan penilaian a tau pembuatan peraturan/keputusan 
berdasarkan kriteria rangsangan ind era a tau atas dasar 
pertimbangan pribadi) 

13.8 TEMPERAMEN KERJA 

V (bakat verbal) kemampuan untuk memahami arti kata kata 
dan en naann a secara te at dan efektif 

2. 

BAKATKERJA 
1. G inteli ensi kemam uan bela · ar secara umum 

13.7 BAKAT KERJA 

NO 

NO PENGALAMAN DALAM JABATAN LAMA 
1. Pernah menjadi pejabat/pelaksana di Minimal 1 tahun 

bidang kepegawaian, analisis jabatan 
dan analisis beban keria 

2. Pernah menjadi pelaksana di Bagian Minimal 1 Tahun 
Organisasi dan Tata laksana 

13.6 PENGALAMAN KERJA 
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5. Tanggung Jawab : 

a. keakuratan hasil ketikan sesuai dengan standar pengetikan. 
b. menjaga file dan komputer dari kerusakan. 
c. dst. 

4. Wewenang : 

a. menggunakan perangkat komputer dengan baik. 
b. menyiapkan dan menyajikan data yang diperlukan. 
c. dst. 

3. Rincian Tugas Jabatan 
a. menerima dan membaca data yang masuk dan mencocokkan dengan 

buku ekspedisi untuk mengetahui jumlahnya. 
b. menyiapkan komputer dan menghidupkannya ke posisi on agar siap 

dioperasikan. 
c. memasukkan dan menyimpan data ke dalam komputer agar data 

tersimpan dengan baik. 
d. mencetak file dengan memasukkan kertas de dalam printer agar 

menghasilkan cetakan sesuai yang diperlukan. 
e. menyerahkan hasil cetakan dan mencatat ke dalam buku ekspedisi 

untuk diparaf sebagai barang bukti penyerahan. 
f. membuat copy file ke dalam disket sebagai arsip data. 
g. mencari file yang diperlukan sesuai dengan disposisi permintaan agar 

dapat dicetak. 
h. merawat file dan komputer dengan menjaga dari pihak lain yang tidak 

berkepentingan agar terhindar dari kerusakan. 
r. melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban. 
J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

2. Ringkasan Tugas Jabatan : 
Menyimpan data dengan cara memasukkan ke dalam komputer, kemudian 
membuat copy file dan rnencetaknya, serta menjaganya dari pihak-pihak 
yang tidak berkepentingan agar data tersimpan dengan bak dan mudah 
dicari apabila diperlukan sewaktu-waktu. 

: Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur 
: Bagian Organisasi dan Tata Laksana 
: Subbag Analisis jabatan 

: 01/03/07 /03/02/Setdakab. 
: Operator Komputer 

1. Identitas Jabatan 
a. Kode Jabatan 
b. Nama Jabatan 
c. Unit Kerja 

Eselon II 
Eselon III 
Eselon IV 

B. Contoh Formulir Uraian Jabatan 
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NO Aspek Faktor 

1 Tempat Kerja dalam ru.angan tertutup 
2 Suhu dingin dengan peru.bahan 
3 Udara kering 
4 Keadaan Ruangan cukup 
5 Letak di tempat rendah dan sepi 
6 Penerangan terang 
7 Suara - 
8 Keadaan tempat bersih keria 
9 Getaran - 

10. Keadaan Tempat Kerja 

NO Jabatan Unit Kerja/Instansi Hubungan Tugas 

1. Kasubbag Bagian Organisasi Pelaksanaan tugas dan 
Analisis jabatan dan Tata Laksana pelaporan 

9. Hubungan Jabatan 

NO Perangkat Kerja 
1. Seperangkat computer 
2. ATK 

8. Perangkat/ Alat Kerja: 

NO Bahan Kerja 
1. Konsep surat/memo/laporan 
2. Kertas cetak 
3. Tinta atau pita 
4. Disposisi / perintah atasan 

7. Bahan Kerja 

NO Hasil Kerja 
1. Ketikan surat/ memo/ laporan 
2. Perawatan file 
3. Perawatan computer 
4. dst. 

6. Hasil Kerja: 
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Catatan: 

tuliskan faktor-faktor bakat kerja seperti yang terdapat pada tabel 
4, yang dianggap dominan pada fungsi jabatan tersebut. 

13.8 Tempramen Kerja 
R= Rutinitas 

Catatan : 

tuliskan faktor-faktor tempramen kerja seperti yang terdapat pada 
tabel 5, yang dianggap dominan pada fungsi jabatan tersebut. 

Q = Ketelitian 
F = Kecekatan Jari 

N = Numerik 

1) G = Intelegensia 
2) V =Verbal 
3) 
4) 
5) 

13.6 Pengalaman Kerja 
13.7 Bakat Kerja 

: Komputer 
: 1 Tahun di bidang pengetikan 

13.2 Pengetahuan kerja : Pengetahuan mengenai program- 
progaram komputer 

13.3 Keterampilan kerja : Keterampilan mengetik, keterampilan 
teknik menyiapkan dan memelihara 
perangkat komputer, keterampilan mencetak 
file 

13.4 Pendidikan Formal : S LT A 
Minimum 

13.5 Pelatihan/Kursus 

1) Penjenjangan 
2)Teknis 

: Pengatur Muda/ Ilb 13.1 Pangkat 

13. Syarat Jabatan: 

NO Fisik/ Mental Penyebab 

1 Kelelahan pada otot mata karena menatap layar komputer dalam 
jangka waktu yang lama. 

2 Kejenuhan karena melakukan pekerjaan yang 
sama setiap hari 

12. Kemungkinan Resiko Bahaya: 

tuliskan faktor-faktor upaya fisik seperti yang terdapat pada tabel 3, yang 
dianggap dominan pada fungsi jabatan tersebut. 

11. Upaya Fisik 

Berjalan, berdiri, duduk, melihat, dan bekerja dengan jari. 

Catatan: 
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BUPATI LAMPUNG TIMUR 

13.lOKondisi Fisik : sehatjasmani dan rohani 

13.9 Minat Kerja 
1) 1 b = Komunikasi data 
2) 3a = Rutin konkrit dan teratur 
3} 4a = Baik untuk orang lain 

Catatan: 

tuliskan faktor-faktor minat kerja seperti yang terdapat pada tabel 6 
dan tabel 7, yang dianggap dominan pada fungsi jabatan terse but. 
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