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PEDOMAN ANALISIS JABATAN
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

1. Pendahuluan
Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) merupakan salah satu institusi

dalam kementerian Ristek dan DIKTI. PNL) sebagai suatu institusi yang

mempunyai pegawai dalam semua pelaksanaan tatakelola institusi baik

administrasi, akademik, kepegawaian, maupun keuangan tentunya mempunyai

tata aturan dalam mengelola dan menjalankan sistem yang telah dibuat.

Berbagai macam masalah pastinya akan ada dalam organisasi PNL yang

semakin hari semakin kompleks karena manjemen harus mensinkronkan dengan

perkembangan arus teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat,

pembatasan peraturan pemerintah, adanya persaingan baik nasional maupun

internasional, tuntutan perhatian kepada pegawai, dan tuntutan pelaksanaan

manajemen yang transparan dan akuntabilitas. Faktor-faktor internal organisasi

PNL sendiri juga sangat berpengaruh  seperti makin meningkatnya jumlah

pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi, heterogenitas

angkatan kerja pelonjakan biaya – biaya personalia dan penurunan produktivitas

telah menempatkan perhatian yang besar pada masalah Manajemen Sumber

Daya Manusia (MSDM)

Pengelolaan SDM yang baik, efektif dan efisien merupakan tujuan

manjemen PNL sebagai organisasi. Upaya yang dapat dilakukan adalah mencari

calon – calon pegawai yang smart, energik, mempunyai motivasi tinggi dan

berwawasan luas, kemudian ketika sudah menjadi pegawai, manajemen PNL

akan menempatkan dan menugaskan mereka pada posisi yang sesuai dengan

bidang yang dimilikinya.

Tuntutan tugas yang kelak akan dikerjakan oleh para pegawai baru.

Misalnya, tidak akan ada yang menyanggah bahwa mencari tenaga kerja yang

sudah berpengalaman biasanya lebih sukar dibandingkan dengan usaha mencari

tenaga kerja yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya. Dalam kaitan

ini terlihat betapa pentingnya arti peranan informasi tentang analisis jabatan.

Pentingnya analisis jabatan di lingkungan organisasi pemerintah terlihat dari

disusunnya berbagai peraturan yang mengatur bagaimana analisis jabatan
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seharusnya dilaksanakan. Analisis jabatan mulai dilaksanakan di berbagai

organisasi pemerintah namun belum dilaksanakan secara menyeluruh dari

tingkat pusat hingga daerah karena analisis jabatan belum dirasa menjadi hal

krusial dalam perekrutan pegawai. Selain itu otonomi daerah yang belum

berjalan dengan maksimal membuat analisis jabatan baru dilaksanakan di

organisasi pemerintahan tingkat pusat saja.

Seiring berkembangnya teknologi dan keinginan praktik sistem

manajemen organisasi kearah yang lebih baik, terlihat bahwa kebutuhan akan

pelaksanaan analisis jabatan semakin besar. Pelaksanaan analisis jabatan selain

penting untuk proses rekrutmen di setiap badan / lembaga / instansi

pemerintahan juga sangat penting untuk menghindari terjadinya praktik

nepotisme di organisasi pemerintahan dimana proses keputusan perekrutan

pegawai telah menjadi wewenang tiap instansi.

Prinsip efisiensi dan efektivitas bagi proses perekrutan Sumber Daya

Manusia yang berkompeten untuk mengisi kebutuhan pegawai di berbagai

organisasi pemerintahan serta dapat menghindari praktik nepotisme karena

proses perekrutan pegawai akan didasarkan pada merit system atau perekrutan

berdasar kemampuan dan prestasi kerja pegawai.

PNL juga melaksanakan proses analisis jabatan sebagai bagian dari

penataan PNS menuju tatakelola yang lebih baik. Skema manfaat analisis

jabatan yang dilakukan oleh PNL dapat dilihat pada skema 1 berikut ini :
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Skema 1. Manfaat Analisis Jabatan

Penataan PNS melalui analisis jabatan seperti skema 1 merupakan titik

awal dalam perencanaan pegawai baik jumlah maupun kualitas (kompetensi),

rekruitmen dan seleksi,  dan penempatan (promosi), penyusunan sasaran kinerja

pegawai, penyusunan program diklat, penggolongan jabatan, penilaian prestasi,

mutasi dan promosi, dan penentuan besaran organisasi (penataan organisasi).

2. Tujuan
Tujuan dari Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan ini adalah adalah

sebagai acuan bagi pejabat yang ada dilingkungan Politeknik Negeri

Lhokseumawe dalam melaksanakan analisis jabatan, sehingga menjamin

objektifitas, transparansi, dan kesesuaian antara tuntutan tugas dalam jabatan

dengan pegawai yang akan menduduki jabatan tersebut, perlu dilakukan analisis

jabatan dan hasil analisis jabatan yang berupa informasi jabatan dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan

kepegawaian.

SKEMA MANFAAT
ANALISIS
JABATAN

ANALISIS JABATAN
GAMBARAN JABATAN

ADMINISTRASI
GAJI & UPAH

REKRUTMEN
DAN

PENYUSUNAN
PROGRAM

PERENCANAAN
ORGANISASI

PENYUSUNAN
FORMASI

PENILAIAN
PRESTASI,

PERBAIKAN
KONDISI KERJA

PENGGOLONGAN
JABATAN
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3. Ruang Lingkup
Pegawai yang dimaksud dalam institusi Politeknik Negeri Lhokseumawe

adalah sesuai dengan UU No 43 Tahun 1999 pasal 7, Pegawai Negeri Sipil

(PNS) yang diangkat dalam jabatan dan pangkat. Pengangkatan PNS dalam

Jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan

kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu

serta syarat obyektif lainnya, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama,

ras atau golongan.

Pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan PNL memiliki Ruang lingkup

yang sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara meliputi :

1. Pengumpulan data;

2. Penyusunan informasi jabatan;

3. Veriikasi data; dan

4. Penetapan hasil analisis jabatan.

4. Definisi dan Istilah
Mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, maka

dalam pedoman Analisis jabatan di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe

juga menggunakan beberapa definisi dan istilah yang sesuai dengan peraturan

tersebut yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

43 Tahun 1999.

2. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan

organisasi.

3. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan

dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.

4. Identitas Jabatan yang berupa nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan,

dan ikhtisar jabatan.

5. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi

jabatan, yang berupa sekelompoktugas yang melembaga atau menyatu

dalam satu wadah jabatan.
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6. Kode Jabatan adalah kode yang merepresentasikan suatu jabatan, yang

dibuat untuk mempermudah inventarisir jabatan.

7. lkhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas

yangdilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan

pokok-pokok tugas jabatan.

8. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan

upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi

hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

9. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas)

menjadi hasil kerja.

10. Perangkat Kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja, dan alat kerja

lainnya.

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

12. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang

dipertanggungjawabkan kepada pemangkujabatan, beserta segi-seginya.

13. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan untuk

mengambil sikap atau tindakan tertentu.

14. Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh

PNS untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakantugas

dengan baik.

15. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan

fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat

yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

5. PROSEDUR
Pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Politeknik Negeri

Lhokseumawe melalui beberapa prosedur yang bersesuaian dengan ketentuan

yang berlaku yaitu :

I. Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan (TPAJ)
Untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan di Politeknik

Negeri Lhokseumawe maka perlu dibentuknya Tim Pelaksana Analisis

Jabatan (TPAJ) yang bertugas mengumpulkan data, menyusun informasi

jabatan serta memverifikasi data.
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Syarat untuk dapat menjadi anggota Tim TPAJ adalah

a. PNS dengan pangkatlgolongan ruang paling rendah Pengatur Muda

Tk. I 1Ilh;

b. Telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis analisis jabatan; dan

c. Syarat-syarat objektif lain yang ditentukan oleh pejabat yang

berwenang di Politeknik Negeri Lhokseumawe, seperti pengalaman

dan kemampuan lain yang diperlukan dalam tim.

Susunan keanggotaan TPAJ terdiri atas:

a. Seorang Ketua merangkap anggota;

b. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. Paling kurang 7 (tujuh) orang anggota, termasuk ketua dan sekretaris,

hal ini untuk menjamin objektifitas dalam pelaksanaan analisis jabatan

anggota TPAJ ditetapkan dalam jumlah ganjil.

Ketua dan Sekretaris TPAJ
Ketua dapat ditunjuk dari seorang pejabat eselon II atau eselon Ill

yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian atau

organisasi.

Sekretaris TPAJ dapat ditunjuk paling rendah seorang pejabat eselon

IV yang memiliki kemampuan dan pengalaman teknis di bidang analisis

jabatan.

Tugas Ketua TPAJ adalah:
a. Membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan;

b. Memberikan pengarahandan bimbingan kepada anggota TPAJ;

dan

c. Menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan kepada

Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.

Tugas Sekretaris Tim adalah :a. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;b. Menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;c. Menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya; dan
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d. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk

kelancaran

pelaksanaan analisis jabatan.

Tugas anggota Tim adalah:
a. Menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;

b. Mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode

tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;

c. Melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka

pelaksanaan analisis jabatan; dan

d. Menyusun hasil akhir analisis jabatan.

II. Kegiatan Analisis Jabatan
1. Pengumpulan Data

a. Pada tahap ini, TPAJ melakukan pengumpulan data untuk

mendapatkan fakta-fakta dan keterangan dari pemegang jabatan,

para pimpinan unit kerja, narasumber, serta sumber data lainnya

seperti catatan harian pemegang jabatan, rencana kerja dan laporan

pelaksanaan pekerjaan, visi dan misi organisasi, struktur organisasi

dan tata kerja serta informasi kepegawaian lainnya.

b. Sebagai landasan untuk melaksanakan analisis jabatan, perlu

memperhatikan visi dan misi organisasi, struktur organisasi, tata

kerja, tugas pokok, dan fungsi, serta sumber data lainnya seperti

rencana keja, laporan pelaksanaan pekerjaan, dan informasi

kepegawaian lainnya sebagai sumber data yang berperan dalam

penyusunan uraian jabatan dan syarat jabatan.

c. Apabila visi dan misi belum terdokumentasi secara tertulis, maka

TPAJ dapat memperoleh dari pimpinan instansi tentang arah

kebijakan instansi di masa yang akan datang.

d. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan formulir analisis

jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 yang merujuk

kepada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

e. Para pemegang jabatan yang ditunjuk menjadi responden dalam

pengisian formulir analisis jabatan adalah pegawai yang:
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(1) Menguasai pekerjaandi unit kerjanya;

(2) Dapat menjelaskan program-program unit kerjanya; dan

(3) Mengerti tentang proses kerja di unit kerjanya.

f. Untuk mempermudah pengisian formulir analisis jabatan

sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat

memperhatikan table-tabel dan dibuat menurut contoh dan

sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 2 dan Anak Lampiran 3

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

2. Penyusunan lnformasi Jabatan Untuk menyusun informasi jabatan

diperlukan data tentang:

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 tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil

kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi

lingkungan kerja, dan resiko bahaya dituangkan ke dalam

formulir analisisjabatan.

Untuk mempermudah dalam pelaksanaan penyusunan uraian jabatan

dijelaskan aspek-aspek sebagai berikut:

a) Nama Jabatan

(1) Nama jabatan atau 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:

(a) Ringkas, artinya tidak boleh panjang.

(b) Bersifat substantif, yaitu menggunakan kata benda.
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(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 di atas.

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

Pengadministrasi Keuangan, Penganalisis Kompetensi Jabatan,

Penyusun Laporan Keuangan, Caraka, dan sebagainya.

b) Kode Jabatan

Kode jabatan merupakan kode yang dibuat untuk memudahkan

pengadministrasian jabatan.

c) lkhtisar Jabatan

lkhtisar jabatan merupakan ringkasan dari uraian tugas yang

disusun dalarn satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas

jabatan. Penyusunan ikhtisarjabatan 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.
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d) Uraian Tugas

Uraian tugas rnerupakan suatu paparan atau bentangan atas semua

tugas jabatan yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu, ditulis

dengan singkat dan jelas, serta disusun secara berurutan dari

yang paling berat sampai dengan yang paling ringan.

Penyusunan uraian tugas harus memenuhi kriteria:

(1) Apa yang dikerjakan dan sebutkan pula obyek yang dikerjakan.

(2) Bagaimana cara rnengerjakan.

(3) Mengapa tugas itu harus dikerjakan.

Contoh uraiantugas operator komputer:

(1) Menerima dan membaca data yang masuk dan mencocokkan

dengan buku ekspedisi untuk mengetahui jumlahnya.

(2) Menyiapkan komputer dan menghidupkannya ke posisi on

agar siap dioperasikan.

(3) Memasukkan dan menyimpan data ke dalam computer agar

data tersirmpan dengan baik.

(4) Mencetak file dengan memasukkan kertas ke dalam printer

agar menghasilkan cetakan sesuai yang diperlukan.

(5) Menyerahkan hasil cetakan dan mencatat ke dalam buku

ekspedisi untuk diparaf sebagai barang bukti penyerahan.

(6) Membuat copy file ke dalam disket sebagai arsip data.

(7) Mencari file yang diperlukan sesuai dengan disposisi

permintaan agar dapat dicetak.

(8) Merawat file dan kornputer dengan menjaga dari pihak lain

yang tidak berkepentingan agar terhindar dari kerusakan.

(9) Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan

sebagai pertanggungjawaban.

(10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran

pelaksanaan tugas.
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e) Bahan Kerja

Bahan kerja terdiri atas data, orang. benda yang bewujud atau

tidak berwujud yang merupakan suatu masukan untuk diproses

menjadi hasil kerja

f) Perangkat kerja

Sarana atau peralatan yang dipergunakan untuk mernproses bahan

kerja menjadi hasil kerja. Perangkat kerja dapat berupa rnesin,

perkakas, perlengkapan, dan alat kerja bantu lainnya.

Contoh perangkat kerja operator computer.

g) Hasil kerja

Hasil kerja adalah suatu produk berupa barang, jasa, dan informasi

Tinta atau pita Disposisi perintah atasan yang dihasilkan dari suatu proses

pelaksanaan tugas dengan menggunakan bahan kerja dan peralatan kerja

dalam waktu dan surat memol laporan yang telah diketik. Untuk mencetak

konsep suratl memo laporan yang

telah diketik. Petunjuk kerja. kondisi tertentu, dapat bersifat rnanajerial

maupun non manajerial. Hasil manajerial dapat berupa petunjuk kerja,

pembagian tugas, koordinasi kerja sedangkan hasil non manajerial diperoleh

dalam pelaksanakan tugas teknis atau tugas lain yang tidak berhubungan

dengan bawahan.

h) Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan tuntutan jabatan terhadap

kesanggupan seorang PNS untuk menyelesaikan pekerjaan yang

diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan 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, dan kepada orang lain.

Contoh tanggung jawab operator komputer:

(1) Keakuratan hasil ketikan sesuai dengan standar pengetikan.

(2) Menjaga file dan komputer dari kerusakan.

(3) dst.



12

i) Wewenang

Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan

untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam

melaksanakan tugas, dan mempunyai peranan sebagai

penyeimbang terhadap tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya

pelaksanaan tugas. PNS hanya dapat memikul tanggung jawab apabila

diberikan wewenang yang memada

Contoh wewenang operator komputer :

(1) Mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

(2) Menyiapkan dan menyajikandata yang diperlukan.

(3) dst.

j) Korelasi Jabatan

Korelasi jabatan adalah hubungan kerja antara jabatan yang satu

dengan jabatan yang lainnya ataupun orang lain yang berhubungan

dengan jabatan tersebut, hubungan tersebut dapat dilakukan secara

vertikal, horisontal, dan diagonal baik di dalam maupun di luar

instansi.
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LAMPIRAN : Petunjuk Pengisisan

Tabel II.1. Bakat Kerja

Kode Arti
G : Inteligensi Kemampuan belajar secara umum.

V :
Bakat verbal

( Verbal Aptitude )
Kemampuan untuk memahami arti kata-

kata dan penggunaannya secara tepat dan

efektif.

N :
Numerik

( Numerical Aptitude )
Kemampuan untuk melakukan operasi

arithmatik secara tepat dan akurat.

S :

Pandang Ruang

( Spatial Aptitude )
Kemampuan berpikir secara visual

mengenai bentuk-bentuk  geometris, untuk

memahami gambar-gambar dari benda-

benda tiga dimensi.

P :
Penerapan bentuk

(Form Perception)
Kemampuan menyerap perincian-perincian

yang berkaitan dalam objek atau dalam

gambar atau dalam bahan grafik.

Q :
Ketelitian

(Clerical Perception)
Kemampuan menyerap perincian yang

berkaitan dalam bahan verbal atau dalam

tabel.

K :
Kondisi motor

(Motor Coordination)
Kemampuan untuk mengkoordinir mata dan

tangan secara cepat dan cermat dalam

membuat gerakan yang cepat.

F :
Kecekatan jari

(Finger Dexterity)
Kemampuan menggerakkan jari-jemari

dengan mudah dan perlu keterampilan.

E :

Kondisi mata, tangan, kaki

(Eye – Hand – Foot
Coordination)

Kemampuan menggerakkan tangan dan

kaki secara koordinatif satu sama lain

sesuai dengan rangsangan penglihatan.

C :
Membedakan warna

(Color Discrimination)
Kemampuan memadukan atau

membedakan berbagai warna yang asli,

yang gemerlapan.

M :
Kecekatan tangan

(Manual Dexterity)
Kemampuan menggerakkan tangan

dengan mudah dan penuh keterampilan.
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Tabel II.2. Temperamen Kerja

Kode Arti

D

DCP (Direktion, Control,  Planning)

Kemampuan menyesuaikan diri menerima

tanggung jawab untuk kegiatan memimpin,

mengendalikan atau merencanakan.

F

FIF (Feeling, Idea, Fact)
Kemampuan menyesuaikan diri dengan

kegiatan yang mengandung penafsiran

perasaan, gagasan atau fakta dari sudut

pandangan pribadi.

I

I (Influ/Influencing) Kemampuan menyesuaikan diri untuk

pekerjaan - pekerjaan mempengaruhi orang

lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan

mengenai gagasan.

J

SJC (Sensory & Judgemental Criteria) Kemampuan menyesuaikan diri pada

kegiatan perbuatan kesimpulan penilaian

atau pembuatan peraturan/Keputusan

berdasarkan kriteria rangsangan indera atau

atas dasar pertimbangan pribadi.

M

MVC (Measurable And Veri Fiable
Criteria)

Kemampuan menyesuaikan diri dengan

kegiatan pengambilan kesimpulan,

pembuatan pertimbangan, atau pembuatan

peraturan/Keputusan berdasarkan kriteria

yang diukur atau yang dapat diuji.

P

DEPLl (Dealing With People) Kemampuan menyesuaikan diri dalam

berhubungan dengan orang lain lebih dari

hanya penerimaan dan pembuatan instruksi.

R

REPCON (Repettive, Continously) Kemampuan menyesuaikan diri dalam

kegiatan-kegiatan yang berulang, atau secara

terus menerus melakukan kegiatan yang

sama, sesuai dengan perangkat prosedur,

urutan atau kecepatan yang tertentu.
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S

PUS (Performing Under Stress) Kemampuan menyesuaikan diri untuk

bekerja dengan ketegangan jiwa jika

berhadapan dengan keadaan darurat, kritis,

tidak biasa atau bahaya, atau bekerja dengan

kecepatan kerja dan perhatian terus menerus

merupakan keseluruhan atau sebagian aspek

pekerjaan.

T

STS (Set 0f Limits) Kemampuan menyesuaikan diri dengan

situasi yang menghendaki pencapaian

dengan tepat menurut perangkat batas,

toleransi atau standar-standar tertentu.

V

VARCH (Variety, Changing) 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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Tabel II.3. Minat Kerja

Kode Gambaran Pekerjaan
R (Realistik) Pekerjaan-pekerjaan yang memiliki antara

lain:
 Kegiatan yang membutuhkan

keterampilan tangan
 Tugas Mekanial atau Teknikal
 Aktifitas Fisik
 Pekerjaan yang dilakukan di luar

ruangan
 Menggunakan peralatan atau

perlengkapan yang spesifik
 Memperbaiki mesin atau benda-

benda
 Bekerja dengan obyek nyata
 Dapat dilakukan seorang diri

I (Investigatif) Pekerjaan-pekerjaan yang meliputi antara
lain:

 Melakukan Penelitian
 Membutuhkan kemampuan

matematis
 Membutuhkan analisis kritis
 Melakukan kegiatan brainstorming

(penciptaan ide/konsep)
 Penyelesaian masalah-masalah

abstrak
 Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya

akademis
 Tugas-tugas ilmiah
 Pekerjaan yang membutuhkan

ketelitian dan ketepatan tinggi
A (Artistik) Pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan

dengan kegiatan antara lain:
 Membuat suatu karya tulis kreatif
 Mendesain sampul majalah/kemasan

produk
 Melakukan pengembangan produk
 Melakukan pemikiran kreatif
 Merubah dan mengembangkan

sesuatu (yang bersifat abstrak)
 Menampilkan ekspresi yang orisinil

dan artistik
 Memiliki jadwal kerja yang

bervariasi
 Berada dalam struktur kerja otonom
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S (Sosial) Pekerjaan-pekerjaan yang meliputi kegiatan-
kegiatan seperti :

 Menjalin hubungan dengan orang
lain

 Kegiatan-kegiatan yang sifatnya
sukarela  / sosial

 Memiliki tujuan yang sifatnya idealis
 Berhubungan dengan Klien/

Masyarakat
 Mengajar / Berkomunikasi secara

intens
 Kegiatan-kegiatan yang berkelompok

atau tim
 Aktifitas yang membutuhkan

keterampilan bersosial
 Pekerjaan konsultasi/konseling

atau pembinaan
E (Kewirausahaan/Entrepreneurial) Pekerjaan-pekerjaan yang terdiri dari

kegiatan-kegiatan antara lain :
 Kegiatan yang menantang atau

melibatkan pengambilan resiko
 Pengembangan bisnis
 Memiliki potensi untuk berkembang
 Memiliki orientasi financial
 Melibatkan pengambilan keputusan
 Aktifitas-aktifitas penjualan/marketing
 Negosiasi perjanjian dan kontrak
 Aktifitas Entrepreneurial

C (Konvensional) Pekerjaan-pekerjaan yang terdiri dari
kegiatan-kegiatan antara lain :

 Administratif / tugas dasar
organisasi

 Mengelola arsip
 Menjalankan sistem atau rutinitas
 Menyusun pembukuan/akuntansi
 Mengikuti kebijakan atau prosedur
 Kegiatan yang berhubungan

dengan angka
 Pelaporan yang rinci
 Jadwal kerja yang ketat dan

terstruktur
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Tabel II.4. Upaya Fisik

Kode Arti
Berdiri Berada di suatu tempat dalam posisi tegak

ditempat tanpa pindah ke tempat lain.
Berjalan Bergerak dengan jalan kaki.
Duduk Berada dalam suatu tempat dalam posisi

duduk biasa.
Mengangkat Menaikkan atau menurunkan benda di satu

tingkat ke tingkat lain (termasuk menarik ke
atas).

Membawa Memindahkan benda, umumnya dengan
menggunakan tangan, lengan atau bahu.

Mendorong Menggunakan tenaga untuk memindahkan
benda menjauhi badan.

Menarik Menggunakan tenaga untuk memindahkan
suatu benda ke arah badan (termasuk
menyentak atau merenggut).

Memanjat Naik atau turun tangga, tiang, lorong dan
lain-lain dengan menggunakan kaki, tangan,
dan kaki.

Menyimpan imbangan / mengatur imbangan Agar tidak jatuh badan waktu berjalan,
berdiri, membungkuk, atau berlari di atas
tempat yang agak sempit, licin dan tinggi
tanpa alat pegangan, atau mengatur imbang-
an pada waktu melakukan olah raga 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 meleng-
kungkan tulang punggung sampai kira-kira
sejajar dengan pinggang.

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

Menjangkau Mengulurkan tangan dan lengan ke jurusan
tertentu.

Memegang Dengan satu atau dua tangan mengukur,
menggenggam, memutar dan lain
sebagainya.

Bekerja dengan jari Memungut, menjepit, menekan dan lain
sebagainya dengan menggunakan jari
(berbeda dengan “memegang” yang
terutama menggunakan seluruh bagian
tangan).
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Meraba Menyentuh dengan jari atau telapak tangan
untuk mengetahui sifat-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 kejelasan dalam
jarak kurang dari 5 meter.

Pengamatan secara mendalam Penglihatan dalam 3 dimensi, untuk
menetapkan hubungan antara jarak, ruang
serta cara melihat benda dimana benda
tersebut berada dan sebagaimana adanya.

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

Melihat berbagai warna Membedakan warna yang terdapat dalam
pekerjaan.

Luas Melihat suatu daerah pandang, ke atas dan
ke bawah pandang atau ke kanan atau ke
kiri sedang mata tetap berada di titik
tertentu.
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Tabel II.5. Fungsi Pekerja

A. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Data
D0 = Memadukan data Menyatukan atau memadukan hasil analisis

data untuk menemukan fakta menyusun
karangan atau mengembangkan konsep,
pengetahuan, interprestasi, menciptakan
gagasan dengan menggunakan imajinasi.

D1 = Mengkoordinasikan data Menentukan waktu, tempat atau urutan
operasi yang akan dilaksanakan atau
tindakan yang harus diambil berdasarkan
hasil analisa data, melaksanakan ketentuan
atau melaporkan kejadian dengan cara
menghubung-hubungkan mencari kaitan
serta membandingkan data setelah data
tersebut dianalisa.

D2 = Menganalisis data Mempelajari, mengurai, merinci dan menilai
data untuk mendapatkan kejelasan, atau
menyajikan tindakan alternatif.

D3 = Menyusun data Mengerjakan, menghimpun atau
mengelompokkan tentang data, orang atau
benda.

D4 = Menghitung data Mengerjakan perhitungan aritmatik, (tambah,
kurang, bagi) mencacah tidak termasuk
dalam.

D5 = Membandingkan/
Mencocokkan data

Mengidentifikasikan persamaan atau
perbedaan sifat - sifat data, orang atau
benda yang dapat diamati secara langsung,
serta secara fisik, dan sedikit sekali
memerlukan upaya mental.

D6 = Menyalin data Menyalin, mencatat atau memindahkan data.
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B. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Orang
O0 = Menasehati Memberi bimbingan, saran, konsultasi atau

nasehat kepada perorangan atau instansi
dalam pemecahan masalah berdasarkan
disiplin ilmu, spiritual, atau prinsip – prinsip
keahlian lainnya.

O1 = Berunding Menyelesaikan masalah dengan tukar
menukar dan beradu pendapat, argumen,
gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

O2 = Mengajar Melatih orang lain dengan memberikan
penjelasan, peragaan, bimbingan teknis,
atau memberikan rekomendasi atas dasar
disiplin yang bersifat teknis.

O3 = Menyelia Menentukan atau menafsirkan prosedur ker-
ja, membagi tugas, menciptakan dan meme-
lihara hubungan yang harmonis diantara
bawahan dan meningkatkan efisiensi.

O4 = Menghibur Menghibur orang lain, seperti menggu-
nakan media panggung, film, televisi dan
radio.

O5 = Mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh
keuntungan dalam benda, jasa atau pen-
dapat.

O6 = Berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang
lain untuk meminta, memberi informasi atau
untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi
yang sifatnya tidak konseptual.

O7 = Melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan
orang lain, baik yang dinyatakan atau yang
tidak langsung dinyatakan tetap harus
dilaksanakan menurut ketentuan. Fungsi ini
diperlukan pengetahuan dan keterampilan
khusus untuk melaksanakannya.

O8 = Menerima instruksi Membantu melaksanakan kerja berdasarkan
perintah atasan yang tidak memerlukan
tanggapan.
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C. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Benda
B0 = Merakit/Melakukan instalasi

mesin
Menyesuaikan mesin untuk melakukan
suatu pekerjaan tertentu dengan mema-
sang, mengubah komponen-komponennya
atau memperbaiki mesin  menurut standar.

B1 = Mengolah benda secara
Presisi/akurat

Menggunakan anggota badan atau perkakas
untuk mengerjakan, memindahkan, menga-
rahkan atau menempatkan obyek secara
tepat sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan dengan toleransi yang kecil.

B2 = Mengontrol / melakukan
pengaturan mesin

Menghidupkan, menyetel, mengatur kerja
mesin.

B3 = Mengemudikan / menjalankan
mesin

Menghidupkan, menghentikan, mengatur
jalan mesin atau peralatan yang arahnya
harus dikemudikan untuk memproses atau
memindahkan benda atau orang. Dalam
fungsi ini mesin sifatnya bergerak atau
berjalan.

B4 = Mengolah benda dengan
tangan atau peralatan khusus

Menggunakan anggota badan, seperangkat
alat perkakas tangan atau alat-alat khusus
untuk mengerjakan, menggerakkan, menga-
rahkan atau menempatkan benda/
pekerjaan.

B5 = Melayani mesin Menghidupkan dan menghentikan mesin
beserta peralatannya.

B6 = Memasukkan, mengeluarkan
barang ke/dari mesin

Menyisipkan, memasukan, mencelupkan
atau menempatkan bahan ke dalam atau
memindahkan dari mesin, atau dari
peralatan otomatis, atau yang dilayani, atau
yang dioperasikan pegawai lainnya.

B7 = Memegang Menggunakan anggota badan, perkakas
tangan atau alat khusus lain dalam
mengerjakan, memindahkan atau membawa
benda.
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LAMPIRAN : DAFTAR ANALISIS JABATAN.
DAFTAR ISIAN ANALISIS JABATAN

(Isilah daftar ini menurut kenyataan yang sebenarnya)

1. NAMA JABATAN :
…………………………………………………………………………………………………………………

2. KODE JABATAN :
…………………………………………………………………………………………………………………….

3. UNIT KERJA :
…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….
4. IKHTISAR JABATAN

5. URAIAN TUGAS/BEBAN KERJA

No Uraian Tugas Beban
Kerja

SKR(standar
t
kemampuan
rata-rata)

WPT (Waktu
Pelaksanaan
Tugas

WPT
(konversi)

5.1 Tugas Pokok

1

2

dst

5.2 Yugas Penunjang

1

2

dst

5.3 Tugas Tambahan

1
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dst

Jumlah WPT

Konversi ke
jam

Jumlah WPT

Konversi ke jam

Jumlah pegawai yang dibutuhkan =
Pembulatan =
Jadi, jumlah Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan yang dibutuhkan
sebanyak

6. BAHAN KERJA

NO

BAHAN KERJA PENGGUNAAN DALAM TUGAS

7. PERANGKAT/ ALAT KERJA

NO PERANGKAT/ ALAT KERJA DIGUNAKAN UNTUK TUGAS
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8. HASIL KERJA

NO HASIL KERJA

9. TANGGUNG JAWAB

10. WEWENANG

-
-
-
-
-

11. NAMA JABATAN YANG BERADA DI BAWAH JABATAN INI
(Hanya diisi oleh pemegang jabatan struktural)
-
-

12.  KORELASI JABATAN
NO. JABATAN UNIT KERJA/INSTANSI HUBUNGAN DALAM

TUGAS

1

2

3
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13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA

NO ASPEK FAKTOR
1. Tempat kerja
2. Sirkulasi udara
3. Sinar/ cahaya
4. Kebersihan
5. Suara
6. Ruangan

14. RESIKO BAHAYA

NO NAMA PENYAKIT/ JENIS KECELAKAAN
FISIK

PENYEBAB

15. SYARAT JABATAN
1. Pangkat / Golongan Ruang :
2. Pendidikan :
3. Kursus/Diklat :

a. Penjenjangan :
b. Teknis :

4. Pengalaman kerja :
5. Keahlian :
6. Keterampilan :
7. Upaya Jasmani :
8. Syarat Kondisi Fisik :
9. Temperamen Kerja yang perlu dimiliki :
10. Minat Kerja yang perlu dimiliki :
11. Fungsi Pekerja :

16. KUALIFIKASI PEGAWAI
a. Nama Pegawai :
b. Tanggal lahir :
c. Tahun Pengangkatan Menjadi CPNS :
d. Tahun Pensiun :
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e. Pendidikan terakhir :
f. Diklat yang pernah diikuti :
g. Pengalaman dalam Jabatan Sebelumnya :
h. Keahlian yang dimiliki saat ini :
i. Ketrampilan yang dimiliki saat ini :

17. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN

NO HASIL KERJA JUMLAH
SATUAN

WAKTU YANG
DIPERLUKAN

1.
2.
3.

18. BUTIR INFORMASI LAIN :

.........................,.............................................

Mengetahui Atasan Langsung Yang membuat,

(.................................................................) (................................................................)
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PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR ISIAN ANALISIS JABATAN

UNTUK
PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL/ NON STRUKTURAL

NO. ELEMEN JABATAN URAIAN

1. NAMA JABATAN Tulislah nama jabatan yang sekarang saudara pangku dengan nama yang
tersebut dalam surat keputusan, missal Kepala Biro Administrasi Umum,
Fungsional Arsiparis, apabila  saudara tidak memangku jabatan structural
/fungsional khusus dapat sudara isi sesuai tugas saudara saat ini missal
pengemudi, operator telepon, pengagenda surat masuk, sekretaris
pimpinan, fotografer atau lainnya yang sesuai.

2. KODE JABATAN Tidak perlu diisi
3. UNIT ORGANISASI Tulislah unit kerja tempat saudara bekerja
4. IKHTISAR

JABATAN
Uraian jabatan adalah uraian jabatan dalam bentuk ringkas yang
memberikan gambaran secara umum tentang ruang lingkup atau
kompleksitas jabatan.
Digambarkan dalam satu kalimat yang mencerminkan :
- WHAT >> Apa yang dikerjakan
- HOW >> Bagaimana cara mengerjakannya
- WHY >> Mengapa/ untuk tujun apa pekerjaan dilakukan
- CONTOH >> Jabatan CARAKA

>> IKHTISAR JABATAN : Melaksanakan pengiriman surat ke
alamat yang dituju, baik secara langsung maupun melalui POS dan Giro
atau perusahaan jasa pengiriman lainnya agar surat sampai ke tujuan
dengan cepat dan tepat

5. URAIAN TUGAS Tugas pokok adalah tugas yang melekat pada jabatan itu
Tugas penunjang adalah tugas yang menunjang tugas pokok.
Tugas tambahan adalah tugas yang sama sekali tidak ada kaitannya
dengan tugas pokok.
Tulislah uraian tugas Saudara dengan awalan me- mengkoordinasikan,
menyusun, konsep, membina, mengarahkan, menyelenggarakan,
mengevaluasi, melaporkan dll (untuk jabatan eselon II)  merencakana
operasional, membagi tugas, member petunjuk, ,mengatur, mengevaluasi,
menyelia, melaporkan dll (untuk jabatan eselon III, merecanakan kegiatan,

ember petunjuk, membagi tugas, membimbing, membuat laporan dll
(untuk jabatan eselon IV), melaksanakan, mencatat, mencatat, mengetik,,
mengirim, menerima, memperbaiki, melakukan, membuat, memperbaiki,
memindahkan, menyusun, memasang, menghitung, menyalin, menarik,
melayani, mengagenda, memasuykkan, mengeluarkan, mengumpulakan,
menghimpun, mengantarkan, membersihkan, mengolah dll untuk
fungsional umum.

Urian tugas tersebut harus dapat menggambarkan apa yang dikerjakan
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(what), bagaimana mengerjakan (how) dan mengapa harus dikerjakan
(why)

6. BAHAN KERJA Bahan kerja merupakan masukan atau sesuatu yang diolah atau sesuatu
yang diproses dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan, untuk memperoleh
hasil kerja. Sesuatu yang diolah atau diproses tersebut dapat berupa data
atau benda.
Misal
konsep surat merupakan bahan kerja pengetik surat
surat masuk merupakan bahan kerja pencatat surat/agendaris.

7. ALAT KERJA Peralatan kerja adalah alat yang di pergunakan dalam melaksanaan
tugas.
Misal
mesin ketik/computer untuk mengetik surat
buku agenda dan bolpoin untuk mencatat surat masuk

8. HASIL KERJA Hasil kerja adalah konkrit. Tulislah hasil kerja yang saudara peroleh dalam
melaksanakan tugas, baik hasil yang bersifat managerial maupun non-
managerial.
Hasil manajerial misalnya : Petunjuk kerja, Distribusi kerja, dan Koordinasi
kerja.
Hasil Non-manajerial adalah yang diperoleh dalam melaksanakan tugas
teknis atau tugas lain yang tidak berhubungan dengan bawahan.
Surat
Catatan surat masuk.

9
TANGGUNG
JAWAB

Sebutkan, apa tanggung jawab saudara atas bahan yang saudara olah,
alat yang digunakan,hasil kerja yang diperoleh, lingkungan kerja, dan
tanggung jawab kepada orang lain

10 WEWENANG Wewenang adalah hak pemegang jabatan untuk memilih atau mengambil
sikap atau tindakan tertentu. Sebutkan apa wewenang yang saudara miliki
sehubungan dengan tugas yang diberikan kepada saudara.

11. NAMA JABATAN
YANG BERADA
DIBAWAH
JABATAN INI

Sebutkan nama jabatan yang berada dibawah saudara menurut struktur
organisasi

12. KORELASI
JABATAN

Dengan jabatan apa atau unit kerja atau instansi mana saudara
berhubungan, baik timbale balik maupun searah, baik vertical, horizontal
maupun diagonal den sebutkan untuk tugas apa saudara berhubungan.

13. KONDISI
LINGKUNGAN
KERJA

Kondisi lingkungan kerja merupakan informasi situasional lingkungan baik
fisik maupun sosial pelaksanaan tugas untuk mengolah bahan dengan
perangkat kerja menjadi hasil kerja. Misal dapat dirumuskan : Tempat
kerja, Udara, Sinar, Getaran, Lingkungan sosial,dll

14 RESIKO BAHAYA Sebutkan penyebab atau kecelakaan fisik yang dapat timbul sebagai
akibat melaksanakan tugas. Faktor kemungkinan resiko bahaya :
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- Kehilangan nyawa
- Kelainan jiwa : Linglung, Mudah tersinggung, Garang, dll
- Kehilangan anggota badan : Kehilangan tangan, kaki, jari, dll
- Luka dan kelainan atau kerusakan pada : Tangan, Kaki, Jari,

muka,dll
- Pendengaran
- Mata
- Pembauan
- Kondisi punggung (misal : bungkuk)
- Kondisi leher
- Kondisi organ bagian dalam : Usus dan perut besar, paru-paru,

jantung, organ mulut, hati, dll.
15. SYARAT JABATAN Syarat jabatan merupakan informasi jabatan turunan, artinya informasi ini

diturunkan atau dirumuskan melalui informasi yang bersifat material
jabatan.

1. Pangkat/ Golongan ruang minimum untuk menduduki jabatan
tersebut

2. Pendidikan >> Bidang dan jenjang pendidikan minimum yang
dapat menduduki jabatan ini.

3. Kursus/ Diklat >> Kursus / diklat apa yang diperlukan untuk dapat
menduduki jabatan ini, atau kursus/ diklat apa yang dapat
menunjang untuk dapat menduduki jabatan ini.

4. Pengalaman Kerja : Untuk dapat menduduki jabatan ini harus
berpengalaman dalam jabatan atau dibidang apa dan berapa
lamanya.

5. Upaya Jasmani : Sebutkan upaya jasani yang banyak saudara
gunakan dalam melaksanakan tugas. Contoh : Berdiri, Duduk,
Jongkok, Berjalan, Mengangkat, Meraba, dll

6. Syarat kondisi fisik : Menurut saudara sebutkan syarat kondisi fisik
untuk dapat menduduki jabatan ini. Misal : Pria / Wanita, Tinggi
badan, Suara merdu, Kesehatan Jantung baik, Kondisi paru-paru
baik, dll

7. Bakat yang perlu dimiliki : Menurut saudara sebutkan bakat apa
yang perlu dimiliki untuk menduduki jabatan ini :
G  >> Integritas : Kemampuan belajar secara umum
V >> Bakat Verbal   :  Kemampuan  untuk  memahami arti kata –

kata  dan penggunaannya secara tepat dan efektif
N >> Numerik : Kemampuan untuk melakukan operasi aritmatik

secara tepat dan akurat
S >> Pandang Ruang : Kemampuan untuk berpikir secara visual

mengenai bentuk bentuk geometris, untuk memahami gambar-
gambar dari benda-benda tiga dimensi.

P >> Penerapan Bentuk : Kemampuan menyerap perincian-
perincian yang berkaitan dalam obyek atau dalam gambar
atau dalam bahan grafik
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Q >> Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel

K >> Kondisi Motor : Kemampuan mengkoordinir mata dan tangan
dan jari secara cepat dan cermat dalam membuat gerakan
yang cepat

F >> Kecelakaan Jari : Kemampuan untuk menggerakkan tangan
dengan mudah dan penuh ketrampilan.

E >> Kondisi Mata, Tangan, dan Kaki : Kemampuan
menggerakkan tangan dan kaki secara koordinatif satu sama
lain sesuai rangsangan penglihatan.

C >> Membedakan Warna : Kemampuan untuk memadukan atau
membedakan berbagai warna yang asli, yang gemerlapan.

M >> Kecekatan Tangan : Kemampuan untuk menggerakkan
tangan dengan mudah dan penuh ketrampilan

8. Temperamen yang perlu dimiliki untuk menduduki jabatan ini,
menurut saudara.
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 pandangan pribadi.

I >> Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan
mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap, atau
pertimbangan mengenai gagasan.

J >>  Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan
kesimpulan penilaian, atau pembuatan keputusan berdasarkan
kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan
pribadi.

M >> Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan
pengambilan keputusan, pembuatan pertimbangan, atau
pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang diukur atau
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 menyesuaikan diri untuk bekerja dengan
ketegangan jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat,
kritis, tidak biasa atau bahaya atau bekerja dengan kecepatan
kerja dan perhatian terus menerus merupakan keseluruhan
atau sebagian aspek pekerjaan.
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T >> Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang
menghendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkap
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
dan ketenangan diri.

9. Minat kerja yang perlu dimiliki untuk menduduki jabatan ini, Minat
adalah kecenderungan untuk terserap dalam suatu pengalaman
dan mengembangkannya, sedangkan keengganan adalah
kecenderungan untuk menghindari sesuatu.
Macam minat kerja : (kode, faktor).
1.a. Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan

dengan benda-benda dan obyek-obyek
b. Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan

dengan komunikasi data
2.a. Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan

dengan orang dalam niaga
b. Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah dan

teknik.
3.a. Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit dan teratur.

b. Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat abstrak
dan kreatif.

4.a. Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap baik oleh
masyarakat

b. Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan
dengan proses, mesin dan teknik.

5.a. Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan
prestise atau penghargaan dari pihak orang lain.

b. Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan
kepuasan nyata dan produktif.

Contoh  : Kode : 3 b., Faktor : Pilihan melakukan kegiatan-
kegiatan yang bersifat abstrak dan kreatif.

10. Fungsi Pekerja :
D  =  Data
O =  Orang

B  =  Barang
16 KUALIFIKASI

PEGAWAI
a. Tulislah nama saudara

b. Tulislah tanggal lahir saudara
c.  Tulislah TMT CPNS Saudara
d. Tulislah tahun pensiun saudara
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e. Tulislah pendidikan terakhir saudara
f. Tulislah jenis diklat pernah saudara ikuti
g. Tulislah berapa lama saudara bekerja pada unit kerja tempat saudara
bekerja saat ini
h.Tulislah keahlian yang saudara miliki saat ini
i. Tulislah ketrampilan yang saudara miliki saat ini

17 PRESTASI KERJA
YANG
DIHARAPKAN

Sebutkan hasil kerja saudara berapa jumlahnya (sesuai satuan hasil kerja)
dan berapa waktu yang saudara perlukan untuk menyelesaikan bahan
kerja menjadi hasil kerja (dalam menit/ jam/hari/ minggu/ bulan/ tahun)

18 BUTIR INFORMASI
LAIN

Isilah informasi yang menurut saudara masih perlu untuk melengkapi data
analisis jabatan.



LAMPIRAN : Contoh Perhitungan Beban Kerja

Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur.
Perhitungan hari kerja efektif dalam hari kerja adalah:
1 tahun sama dengan 365 hari

Hari minggu      52 hari

Hari sabtu 52 hari

Hari libur lain   14 hari

Jumlah 138 hari

Hari kerja efektif 247 hari dibulatkan menjadi 250 hari
Perhitungan jam kerja efektif dalam 5 harikerja/minggu

Jumlah jam kerja formal 1 hari 7,5 jam

Jumlah jam kerja 5 hari = 37,5 jam/minggu

Allowance 30% x 37,5 jam = 12,5 jam/minggu

Jam kerja effektif    25 jam/minggu= 5 jam/hari

Jadi jam kerja effektif dalam 1 tahun sama dengan 250 hari x 5 jam =1250 jam
Jumlah minggu dalam1  (satu) tahun = 52 minggu
Jumlah bulan dalam 1 (satu)           tahun= 12 bulan



Jumlah semester dalam 1 (satu) tahun =   2 semester
Jumlah triwulan dalam 1 (satu) tahun = 4 triwulan

PENGHITUNGAN BEBAN KERJA

NAMA JABATAN : UNIT KERJA :

NO
.

URAIAN TUGAS BEBAN KERJA SKR
STANDAR

KEMAMPUAN

RATA- RATA

WPT
WAKTU

PELAKSANAN

TUGAS

WPT
KONVERSI

1 MEMROSES  USUL KENAIKAN PANGKAT TENAGA
KEPENDIDIKAN

A B A X B = C 2 X C = D

a. Mengetik konsep surat pemberitahuan kenaikan

pangkat tenaga kependidikan, beserta berkas yang

harus di penuhi

1srt/smstr 20mnt/srt 20mnt/smstr 40mnt/thn



b. Memeriksa ketikan surat untuk memastikan kebenaran

ketikan

1 srt/smstr 5 mnt/srt 5mnt/smstr 10 mnt/thn

c. Menyampaikan kepada pimpinan untuk diparaf dan di

tandatangani

1 srt/smstr 20mnt/srt 20 mnt/smstr 40mnt/thn

d. Menggandakan, member nomor, tanggal dan stempel,

dan memasukkan dalam amplop untuk di kirim ke

Subbag Umum

30 srt/smstr 10 mnt/srt 300

mnt/smstr

600 mnt/thn

e. Mencatat dalam expidisi pengiriman surat 30 srt/smstr 2mnt/srt 60mnt/smstr 120mnt/thn

f. Mengirim surat ke Sub Bagian Umum untuk dikerim

kepegawai yang bersangkutan

1 brks/smstr 15 mnt/brks 15 mnt/smstr 30mnt/thn

g. Menerima, memeriksa, dan mencatat serta member

tanda terima penerimaan berkas daripegawai yang

mau naik pangkat

30

brks/smstr

20 mnt/brks 600

mnt/smstr

1200mnt/thn

h. Mengetik surat usul kenaikan pangkat untuk di kirim

ke universitas

1srt/smstr 15mnt/srt 15 mnt/smstr 30mnt/thn

i. Memeriksa ketikan surat untuk memastikan kebenaran

ketikan

1 srt/smstr 5 mnt/srt 5mnt/smstr 10 mnt/thn



j. Menyampaikan kepada pimpinan untuk di para fdan di

tandatangani

1 srt/smstr 20mnt/srt 20 mnt/smstr 40mnt/thn

k. Memberi nomor, tanggal dan stempel, dan

memasukkan dalam amplop untuk di kirim ke Sub

BagianUmum

1srt/smstr 15mnt/srt 15 mnt/smstr 30mnt/thn

l. Mengirimsuratke Sub

BagianUmumuntukdikirimkeUniversitas

1 brks/smstr 15 mnt/brks 15 mnt/smstr 30mnt/thn

2 MEMPROSES USUL KENAIKAN PANGKAT DAN
JABATAN DOSEN

A B A X B = C 12 X C = D

a. Menerima, memeriksa berkas pengajuan usulan jabatan

fungsional dosen
4brks/bln 15 mnt/brks 60mnt/bln 720mnt/thn

b. Mengetik surat undangan kepada tim penilai untuk

penilaian angka kredit

1 srt/bln 15 mnt/srt 15 mnt/bln 180mnt/thn

c. Memeriksa ketikan surat untuk memastikan

kebenaran

ketikan

1 srt/ bln 5 mnt/srt 5mnt/bln 60 mnt/thn

d. Menyampaikan kepada pimpinan untuk diparaf dan di 1 srt/ bln 20mnt/srt 20 mnt/bln 240 mnt/thn



tandatangani

e. Menggandakan, member nomor, tanggal dan stempel,

dan memasukkan dalam amplop untuk di kirim ke

Subbag Umum

7 srt/ bln 10 mnt/srt 70 mnt/ bln 840 mnt/thn

f. Mengirim surat undangan ke Sub Bagian Umum untuk

dikirim ke tim penilai

1 brks/bln 15 mnt/brks 15 mnt/bln 180 mnt/thn

g. Mempersiapkan berkas, tempat, dan konsumsi untuk

tim penile iangka kredit

1 kgtn/bln 20 mnt/kgtn 20 mnt/bln 140 mnt/thn

3 MENGETIK DP 3 PEGAWAI TENAGA KEPENDIDIKAN
DAN DOSEN

120 frm/thn 10 mnt/frm 1200 mnt/thn 1200 mnt/thn

4. Mengetik laporan 2lprn/ming 1jam/lprn 2jam/mingg 6340mnt/th

5 Mengrim surat 5srt/hr 40mnt/hr 200mnit/hr 50000 mnt/th

Perhitungan Pegawai
60000 menit / 60 = 1000 jam
1000/1250 = 0,8 pembulatan = 1 orang
Tetapi apabila :
85000 menit /60 = 1417 jam
1417/1250 = 1,13 overload
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