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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 1 

Ayat 1 menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki 

peran penting dalam mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

tercantum dalam UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.  

Dalam rangka mencapai tujuan negara, maka diperlukan pegawai Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang profesional. Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) 

yang profesional, maka setiap Instansi Pemerintah wajib melakukan penyusunan dan 

penetapan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 

Agar pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dapat berjalan lancar, maka 

setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tugas melakukan penyusunan 

informasi jabatan dan pengukuran beban kerja yang dilaksanakan oleh pejabat yang 
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berwenang di bidang umum kepegawaian. Informasi jabatan dan penghitungan 

beban kerja yang akurat berguna bagi pemerintah sebagai bahan kebijakan untuk 

membangun, meningkatkan dan mendayagunakan seluruh potensi organisasi 

Pemerintah Kota Yogyakarta. 

 

B. Dasar hukum Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan buku Pedoman Pelaksanaan 

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (PENA BAJA) ini adalah sebagai berikut : 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 

Tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja 

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan. 
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BAB II 

ANALISIS JABATAN 

 

A. Dasar-Dasar Analisis Jabatan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis memiliki arti penguraian 

suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 

hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman 

arti keseluruhan. Istilah Jabatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang 

menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi.  

Analisis Jabatan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja adalah proses pengumpulan, pencatatan, 

pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Informasi 

jabatan ini kemudian digunakan untuk kepentingan program kelembagaan, 

ketatalaksanaan dan kepegawaian. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan 

bahwa secara garis besar analisis jabatan meliputi tiga tahap analisis yaitu : 

1. Mengumpulkan data jabatan 

2. Mengolah data jabatan menjadi informasi jabatan 
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3. Menyajikan informasi jabatan bagi program-program kelembagaan, 

ketatalaksanaan dan kepegawaian. 

 

B. Manfaat Hasil Analisis Jabatan 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2012 

menyatakan bahwa hasil analisis jabatan yang berupa informasi jabatan dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan, 

kepegawaian, dan Pendidikan pelatihan. 

1. Kelembagaan 

Hasil analisis jabatan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembinaan dan 

penataan kelembagaan seperti : 

a. Penyusunan organisasi dan unit-unitnya 

b. Pengembangan organisasi 

c. Perampingan Organisasi 

d. Penggabungan unit-unit organisasi 

2. Ketatalaksanaan 

Hasil analisis jabatan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembinaan dan 

penataan ketatalaksanaan seperti : 

a. Tata kerja 

b. Standarisasi 

c. Sistem kerja 
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3. Kepegawaian 

Hasil analisis jabatan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembinaan dan 

penataan kepegawaian seperti : 

a. Perencanaan kebutuhan pegawai 

b. Rekrutmen, seleksi dan penempatan 

c. Pengembangan karier 

d. Mutasi pegawai 

e. Kesejahteraan pegawai 

4. Pendidikan dan Pelatihan 

Hasil analisis jabatan dapat digunakan oleh pihak yang mengelola Unit 

Pendidikan dan Pelatihan dalam kegiatan perencanaan kebutuhan Pendidikan dan 

pelatihan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pegawai sesuai 

dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan. 

 

C. Proses dan Prosedur Analisis Jabatan 

Pelaksanaan analisis jabatan dilakukan dengan tahapan proses sebagai berikut : 

1. Persiapan 

Tahap persiapan yaitu meliputi : 

a. Perencanaan proses analisis jabatan 

b. Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan (TPAJ) 
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Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan 

dan Analisis Beban Kerja dengan jumlah ganjil untuk menjamin objektivitas 

dalam pelaksanaannya. Tim Pelaksana Analisis Jabatan (TPAJ) terdiri dari 

sekurang-kurangnya 7 orang anggota, termasuk ketua dan sekretaris. 

c. Pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan menjadi sasaran 

d. Penyampaian formulir analisis jabatan dan petunjuk pengisiannyas 

2. Pengumpulan data jabatan 

Pada tahap ini Tim Pelaksana Analisis Jabatan (TPAJ) melakukan pengumpulan 

data untuk mendapatkan fakta-fakta dan keterangan jabatan melalui : 

a. Pengisian daftar pertanyaan 

b. Observasi 

c. Wawancara dengan pemegang jabatan atau para pimpinan unit kerja 

d. Referensi (seperti catatan harian pemegang jabatan, rencana kerja dan laporan 

pelaksanaan pekerjaan dan informasi pekerjaan lain) 

3. Pengolahan data jabatan 

Taggala (2015) menyatakan bahwa pengolahan data jabatan adalah 

penyusunan berbagai bentuk cakupan informasi dengan menggunakan hasil-hasil 

yang diperoleh dari pengumpulan data jabatan. Pada tahap ini, data jabatan yang 

terkumpul selanjutnya Tim Pelaksana Analisis Jabatan (TPAJ) melakukan : 

a. Penyusunan uraian jabatan 
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Deskripsi jabatan merupakan pernyataan yang akurat dan ringkas mengenai 

apa yang diharapkan akan dilakukan karyawan didalam pekerjaannya 

(Taggala, 2015).  

b. Penyusunan spesifikasi jabatan 

Spesifikasi jabatan merupakan kompetensi karakteristik personal (pengetahuan, 

keterampilan, kemampuan dan karakterisitik personel lain) yang diperlukan 

dalam menjalankan suatu jabatan (Taggala, 2015). 

c. Penyusunan peta jabatan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban 

Kerja menyatakan bahwa Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat 

jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi danjabatan fungsional yang 

tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah 

sampai dengan yang paling tinggi. 

4. Verifikasi jabatan 

Pada tahap ini, hasil pengolahan data jabatan diperiksa kebenarannya melalui 

pengecekan ulang untuk mengetahui ada tidaknya hal yang perlu diperbaiki 

terhadap informasi jabatan. Verifikasi dapat dilakukan melalui diskusi yang 

dihadiri oleh para analis jabatan, narasumber, pimpinan unit kerja yang dianalisis 

dan pihak-pihak terkait yang berkompeten dibidangnya. 
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5. Penetapan hasil analisis jabatan 

a. Finalisasi 

Hasil analisis jabatan yang sudah disempurnakan (yang meliputi peta 

jabatan, uraian jabatan, dan rekomendasi hasil temuan lapangan) selanjutnya 

dipaparkan kepada para pimpinan unit kerja sebelum ditetapkan oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian. 

b. Pengesahan hasil 

Hasil analisis jabatan yang telah dipresentasikan dan telah rnendapatkan 

persetujuan segera disahkan dengan rnenerbitkan Surat Keputusan dari Pejabat 

Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan. 

 

D. Informasi Jabatan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 

menyatakan hasil analisis jabatan merupakan informasi jabatan yang terdiri dari 

uraian jabatan dan peta jabatan. Uraian jabatan merupakan uraian tentang informasi 

dan karakteristik jabatan. Peta jabatan merupakan susunan nama dan tingkat jabatan 

pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam 

struktur unit organisasi. Berikut merupakan butir-butir informasi jabatan, yaitu: 

1. Nama jabatan  

Nama jabatan merupakan sebutan untuk memberi ciri dan gambaran isi 

jabatan yang berupa sekelompok tugas yang menyatu dalam satu wadah jabatan. 
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Jabatan di pemerintahan terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, 

dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan 

yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik, administrasi 

pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan 

yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keterampilan dan keahlian tertentu. Jabatan Pimpinan Tinggi 

merupakan sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 

Penamaan jabatan pelaksana pada pemerintah daerah seluruh Indonesia wajib 

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018.  

Contoh : 

 

2. Kode jabatan  

Kode jabatan adalah kode berupa tanda huruf atau angka atau gabungan 

huruf dengan angka yang merepresentasikan suatu jabatan. Kode jabatan dibuat 

untuk memudahkan inventarisasi jabatan. 

Contoh : 

 

 

Nama Jabatan : Analis Jabatan 

Kode Jabatan Analis Jabatan : 01.02.C.2.P 
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Kode ini diperoleh dari ; 

  

No SKPD/Unit Kerja 

Pemerintah 

Kota 

SKPD/ 

Unit 

Kerja 

Asisten 

Jenis 

Jabatan 
UPT 

S U F 

I. Pemerintah Kota 

Yogyakarta 

01       

II. Sekretariat Daerah  02      

A Asisten 

Pemerintahan dan 

Kesejahteraan 

Umum 

  A     

B Asisten 

Perekonomian dan 

Pembangunan 

  B     

C. Asisten Administrasi  

Umum 

  C     

II. Sekretariat Daerah        

Keterangan : 

1. Dua angka pertama adalah angka induk yang menunjukkan Pemerintah Kota 

Yogyakarta 

2. Dua angka berikutnya adalah menunjukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) / Unit Kerja 

3. Huruf  berikutnya adalah huruf untuk Asisten, yaitu :  

a. Huruf A untuk  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

b. Huruf B untuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

c. Huruf C untuk Asisten Administrasi  Umum  

4. Huruf berikutnya  untuk jenis jabatan, yaitu :  

a. Huruf S untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas 

b. Huruf P untuk Jabatan Pelaksana 

c. Huruf F untuk Jabatan Fungsional 

5. Satu angka terakhir untuk Unit Kerja UPT 
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A Asisten 

Pemerintahan dan 

Kesejahteraan 

Umum 

       

1 Bagian Tata 

Pemerintahan 

 1      

2 Bagian Kesejahteraan 

Rakyat 

 2      

3 Bagian Hukum  3      

B Asisten 

Perekonomian dan 

Pembangunan 

       

1 Bagian 

Perekonomian dan 

Kerjasama 

 1      

2 Bagian Administrasi 

Pembangunan 

 2      

3 Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa  

 3      

C. Asisten Administrasi  

Umum 

       

1. Bagian Umum dan 

Protokol 

 1      

2. Bagian Organisasi  2      

3. Bagian Administrasi 

dan Keuangan 

 3      

 

3. Unit kerja  

Unit kerja merupakan tempat kedudukan jabatan yang terlihat dalam susunan 

struktur organisasi yang selanjutnya tergambar dalam peta jabatan. 
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Contoh : 

 

4. Iktisar jabatan  

Iktisar jabatan adalah keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 

satu kalimat, dirumuskan dari tugas yang paling inti dalam jabatan yang 

bersangkutan. 

Penyesuaian uraian tugas harus memenuhi kriteria : 

a. Apa yang dikerjakan dan sebutkan pula objek yang dikerjakan 

b. Bagaimana cara mengerjakan 

c. Mengapa tugas itu harus dikerjakan 

Contoh : 

 

 

Iktisar Jabatan Analis Jabatan : 

Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di 

bidang kebutuhan jabatan sesuai dengan pedoman yang berlaku agar informasi jabatan 

dan beban kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja selalu tersedia. 

Unit Kerja Analis Jabatan 

a. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama : Sekretaris Daerah 

b. Administrator  : Kepala Bagian Organisasi 

c. Pengawas : Kepala Sub Bagian Kelembagaan 

dan Analisa Jabatan 

d. Pelaksana : Analis Jabatan 
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5. Kualifikasi jabatan  

Kualifikasi jabatan adalah kualifikasi yang berkesesuian dengan tugas dan 

fungsi jabatan. Kualifikasi jabatan memuat minimal pendidikan formal, 

pendidikan pelatihan, dan pengalaman kerja. 

Contoh : 

Tabel 2.1 

Contoh Kualifikasi Jabatan Analis Jabatan 

Jabatan Kualifikasi Jabatan 

Analis Jabatan Pendidikan minimal S-1 (Strata-Satu) / D-4(Diploma-Empat) 

bidang Manajemen / Ekonomi / Administrasi / Psikologi atau 

bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.  

 

6. Tugas pokok  

Tugas pokok adalah uraian atas semua tugas jabatan yaitu upaya pokok 

yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja 

menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi 

pelaksanaan tertentu. 

Penyesuaian urian tugas harus memenuhi kriteria : 

a. Apa yang dikerjakan dan sebutkan pula objek yang dikerjakan 

b. Bagaimana cara mengerjakan 

c. Mengapa tugas itu harus dikerjakan 
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Contoh : 

Tabel 2.2 

Contoh Tugas Pokok Analis Jabatan 

Tugas pokok Analis Jabatan : 

a.  Mempersiapkan pelaksanaan Analisis Jabatan sesuai dengan dokumen perencanaan 

agar pelaksanaan analisis jabatan berjalan dengan lancar 

 Tahapan:  

 1)  Menyiapkan Tim Analisis Jabatan dengan membuat draft Surat Keterangan Tim, 

Surat tugas dan surat pemberitahuan kepada Perangkat Daerah /Unit Kerja  

 2)  Menyusun petunjuk pelaksanaan dan bentuk-bentuk Formulir Analisis Jabatan 

dan Analisis Beban Kerja 

 3) Menghimpun peraturan-peraturan yang terkait dengan struktur organisasi, fungsi 

dan tugas organisasi/ Perangkat Daerah yang dilakukan Analisis Jabatan 

 

7. Hasil kerja  

Hasil kerja merupakan keluaran (output) kerja jabatan dengan ukuran 

kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya dapat berupa benda, jasa, dan/atau 

informasi.  

Contoh : 

Tabel 2.3 

Contoh Hasil Kerja Analis Jabatan 

Hasil Kerja Analis Jabatan : 

No Hasil Kerja Satuan Hasil 

1 Persiapan pelaksanaan Analisis Jabatan sesuai dengan 

dokumen perencanaan agar pelaksanaan analisis 

jabatan berjalan dengan lancar 

Kegiatan, Dokumen 

2 Pelaksanaan pengumpulan data jabatan Kegiatan, Dokumen 
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8. Bahan kerja  

Bahan kerja merupakan masukan (input) kerja yang diperlukan pemegang 

jabatan untuk memperoleh hasil kerja, dapat berupa benda, jasa, dan/atau 

informasi. 

Contoh : 

Tabel 2.4 

Contoh Bahan Kerja Analis Jabatan 

Bahan kerja Analis Jabatan : 

No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas 

1 Peraturan Pemerintah, Perda, 

Perwal, Dokumen Perencanaan  

Mempersiapkan pelaksanaan Analisis 

Jabatan sesuai dengan dokumen 

perencanaan agar pelaksanaan analisis 

jabatan berjalan dengan lancar 

2 Peraturan Pemerintah, Perda, 

Perwal Rincian Tugas 

Melaksanakan pengumpulan data jabatan 

 

9. Perangkat kerja  

Perangkat kerja merupakan alat kerja yang digunakan pemegang jabatan 

dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja, dapat berupa SOP, Peraturan, 

dan/atau alat kerja lain yang tidak termasuk mesin, perkakas tangan dan 

perlengkapan. 

 

 



 

  

PENA BAJA 19 

 

Contoh : 

Tabel 2.5 

Contoh Perangkat Kerja Analis Jabatan 

Perangkat kerja Analis Jabatan : 

No Perangkat Kerja Digunakan untuk Tugas 

1 SOP, ATK, Komputer Mempersiapkan pelaksanaan Analisis Jabatan sesuai 

dengan dokumen perencanaan agar pelaksanaan 

analisis jabatan berjalan dengan lancar 

2 SOP, ATK, Komputer Melaksanakan pengumpulan data jabatan 

 

10. Tanggung jawab  

Tanggung jawab merupakan tuntutan jabatan terhadap kesanggupan pegawai 

menyelesaikan pekerjaan. 

Contoh : 

 

11. Wewenang  

Wewenang merupakan hak yang dimiliki pemangku jabatan untuk mengambil 

suatu keputusan atau tindakan mengenai suatu hal supaya tugas berhasil 

dilaksanakan dengan baik, dengan adanya perumusan yang jelas maka 

penyalahgunaan atau duplikasi wewenang dapat dihindari. 

Tanggung jawab Analis Jabatan : 

a. Kelancaran pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja 

b. Ketepatan penyusunan Informasi Jabatan 

c. Keakuratan hasil Analisa Beban Kerja 

d. Kebenaran Penyusunan Keputusan Walikota Hasil Analisa Jabatan 
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Contoh : 

 

12. Korelasi jabatan 

Korelasi jabatan merupakan hubungan kerja antara jabatan yang dianalisis 

dengan jabatan lain terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan. Hubungan kerja 

tersebut dapat dilakukan secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. 

Contoh : 

Tabel 2.6 

Contoh Korelasi Jabatan Analis Jabatan 

Korelasi Jabatan Analis Jabatan : 

No Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

1 Kepala Sub Bagian 

Kelembagaan dan Analisa 

Jabatan  

Bagian Organisasi 

Konsultasi, Koordinasi, 

Pelaporan 

2 Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian/ Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha Unit Kerja 

Semua Unit Kerja 

terkait 

Koordinasi dan 

kerjasama 

3 Sub Koordinator Kelompok 

Substansi Ketatalaksanaan dan 

Pelayanan Publik 

Bagian Organisasi 

Koordinasi dan 

kerjasama 

4 Sub Koordinator Kelompok Bagian Organisasi Koordinasi dan 

Wewenang Analis Jabatan : 

a. Melaksanakan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja 

b. Menyusun Informasi Jabatan 

c. Menyusun hasil Analisa Beban Kerja 

d. Menyusun Keputusan Walikota Hasil Analisa Jabatan dan Beban Kerja 
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Korelasi Jabatan Analis Jabatan : 

No Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Substansi Reformasi Birokrasi kerjasama 

 

13. Kondisi lingkungan kerja  

Kondisi lingkungan kerja merupakan keadaan tempat jabatan melaksanakan 

tugas, meliputi aspek lokasi kerja, suhu, udara, luas ruangan, letak, penerangan, 

suara, keadaan tempat kerja, dan getaran. 

Contoh : 

Tabel 2.7 

Contoh Kondisi Lingkungan Kerja Analis Jabatan 

Kondisi lingkungan kerja Analis Jabatan : 

No Aspek Faktor 

1 Tempat Bekerja Dalam ruangan = 80% 

Di luar ruangan = 20% 

2 Suhu Panas dingin bergantian 

3 Udara Kering dan sejuk 

4 Keadaan Ruangan Cukup 

5 Letak Strategis 

6 Penerangan Terang 

7 Suara Tenang 

8 Keadaan Tempat Kerja Bersih dan tertata rapi 

9 Getaran Tidak ada 

 

 



 

  

PENA BAJA 22 

 

14. Risiko bahaya  

Risiko bahaya merupakan potensi kejadian atau keadaan yang dapat 

membahayakan keselamatan atau Kesehatan pegawai, baik secara fisik atau 

kejiwaan pegawai ketika melaksanakan tugas jabatan. 

Contoh : 

Tabel 2.8 

Contoh Resiko Bahaya Analis Jabatan 

Risiko bahaya Analis Jabatan : 

No Fisik/Mental Penyebab 

1. Kelelahan pada otot mata 

Radiasi dari layar monitor dalam jangka waktu 

yang lama 

 

15. Syarat jabatan  

Syarat jabatan merupakan syarat minimal yang harus dimiliki pegawai untuk 

menduduki suatu jabatan. Syarat jabatan terdiri atas : 

a. Keterampilan kerja 

Keterampilan kerja adalah tingkat kemampuan untuk melakukan suatu 

pekerjaan atau suatu bagian pekerjaan yang hanya dapat diperoleh dari 

praktek, baik melalui pelatihan maupun pengalaman (Taggala, 2015). 

Contoh : 

 

Keterampilan Kerja Analis Jabatan : 

1) Menguasai kebijakan umum bidang organisasi dan Analisa Jabatan 

2) Mampu mengoperasionalkan komputer 
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b. Bakat kerja 

Taggala (2015) menyatakan bahwa bakat kerja adalah kapasitas khusus atau 

kemampuan potensial yang disyaratkan bagi seseorang untuk mempelajari 

atau memahami tugas atau pekerjaan. Bakat kerja terdiri atas : 

Tabel 2.9 

Bakat Kerja 

Kode Bakat Kerja Pengertian 

G Intelegensia Kemampuan belajar secara umum. 

V Bakat verbal 

Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan 

Penggunaannya secara tepat dan efektif. 

N Bakat numerik 

Kemampuan untuk melakukan operasi aritmatik secara 

tepat dan akurat. 

S 

Bakat pandang 

ruang 

Kemampuan berpikir secara visual mengenai bentuk-

bentuk geometris, untuk memahami gambargambar dari 

bendabenda tiga dimensi. 

P 

Bakat penerapan 

bentuk 

Kemampuan menyerap perincian-perincian yang berkaitan 

dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik. 

Q Bakat ketelitian 

Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam 

bahan verbal atau dalam tabel. 

K 

Koordinasi 

motorik 

Kemampuan untuk mengkoordinasikan mata dan tangan 

secara cepat dan cermat dalam membuat gerakan yang 

cepat. 

F Kecekatan jari 

Kemampuan menggerakkan jari jemari dengan 

mudah dan perlu keterampilan. 

E 

Koordinasi 

mata, tangan, 

kaki 

Kemampuan menggerakkan tangan dan kaki secara 

koordinatif satu sama lain sesuai dengan rangsangan 

penglihatan. 

C 

Kemampuan 

membedakan 

Kemampuan memadukan atau membedakan 

berbagai warna yang asli, yang gemerlapan. 
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warna 

M 

Kecekatan 

tangan 

Kemampuan menggerakkan tangan dengan mudah 

dan penuh keterampilan. 

 

Contoh : 

 

c. Temperamen kerja 

Dalam analisis jabatan diartikan sebagai syarat kemampuan penyesuaian diri 

yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan untuk bekerja sesuai dengan data 

jabatan (Taggala, 2015). Macam-macam temperamen kerja : 

Tabel 2.10 

Temperamen Kerja 

Kode Temperamen Kerja Pengertian 

D 

Directing Control 

Planning (DCP) 

Kemampuan menyesuaikan diri menerima 

tanggung 

jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan 

atau merencanakan. 

F 

Feeling Idea Fact 

(FIF) 

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan 

yang mengandung penafsiran perasaan, gagasan 

atau fakta dari sudut pandangan pribadi. 

Bakat Kerja Analis Jabatan : 

1) G : Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum 

2) Q : Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan 

dalam bahan verbal atau dalam table 

3) V : Verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan 

penggunaannya secara tepat dan efektif 
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I Influencing (INFLU) 

Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-

pekerjaan mempengaruhi orang lain dalam 

pendapat, si-kap atau pertimbangan mengenai 

gagasan. 

J 

Sensory & 

Judgmental Creteria 

(SJC) 

Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan 

perbuatan kesimpulan penilaian atau pembuatan 

peraturan berdasar-kan kriteria rangsangan indera 

atau atas dasar pertimbangan pribadi. 

M 

Measurable and 

Verifiable Creteria 

(MVC) 

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan 

pengambilan peraturan, pembuatan pertimbangan, 

atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria 

yang diukur atau yang dapat diuji. 

P 

Dealing with People 

(DEPL) 

Kemampuan menyesuaikan diri dalam 

berhubungan 

dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan 

dan 

pembuatan instruksi. 

R 

Repetitive and 

Continuous 

(REPCON) 

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 

Performing Under 

Stress (PUS) 

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 

Set of Limits, 

Tolerance and Other 

Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi 

yang 
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Standart (STS) menghendaki pencapaian dengan tepat menurut 

perangkat batas, toleransi atau standar-standar 

tertentu. 

V 

Variety and 

Changing Conditions 

(VARCH) 

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. 

 

Contoh : 

 

d. Minat kerja 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan bahwa minat kerja adalah kecenderungan memiliki kemauan, 

keinginan, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik 

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Macam-macam 

minat kerja dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 

Tahun 2011: 

 

Temperamen Kerja Analis Jabatan : 

1) M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan 

berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji 

2) T : Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki 

pencapaian dengan  tepat menurut perangkat batas, toleransi atau 

standar-standar tertentu 
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Tabel 2.11 

Minat Kerja 

Kode Pengertian 

1.a 

Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

benda-benda dan obyek-obyek 

1.b 

Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi 

data 

2.a 

Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang dalam 

niaga 

2.b Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah dan teknik 

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

3.b Pilihan melakukan kegiatan yang bersifat abstrak dan kreatif 

4.a 

Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap baik bagi orang 

lain 

4.b 

Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan 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 

 

Contoh : 

 

 

 

 

Minat Kerja Analis Jabatan : 

1) 1.b : Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 

komunikasi data 

2) 4.a : Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap baik bagi 

orang lain 
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e. Upaya fisik 

Upaya fisik adalah gambaran penggunaan anggota tubuh dalam 

melaksanakan tugas jabatan, yaitu penggunaan mata, telinga, hidung, mulut, 

jari, tangan, bahu, pinggang dan kaki. Upaya fisik terdiri atas : 

Tabel 2.12 

Upaya Fisik 

Upaya Fisik Pengertian 

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 Iain-lain dengan 

menggunakan kaki, tangan, dan kaki. 

Menyimpan 

imbangan/mengatur 

imbangan 

Agar tidak jatuh badan waktu berjalan, berdiri, 

membungkuk, atau berdiri di atas tempat yang agak sempit, 

licin dan tinggi tanpa alat pegangan, atau mengatur 

imbangan 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 di atas lutut. 
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Membungkuk  

Melengkungkan tubuh dengancara melengkungkan 

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). 

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 

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 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 
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berada di titik tertentu. 

 

Contoh : 

 

f. Kondisi fisik 

Kondisi fisik adalah syarat kondisi fisik tertentu yang diperlukan pemangku 

jabatan supaya dapat melakukan tugas jabatan dengan baik. Kondisi fisik 

meliputi jenis kelamin, umur, tinggi badan, berat badan, postur badan, dan 

penampilan. 

Contoh : 

 

g. Fungsi pekerjaan 

Fungsi pekerjaan merupakan tingkat hubungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dengan data, orang, dan benda. Macam-macam fungsi pekerjaan berdasarkan 

Upaya Fisik Analis Jabatan : 

1)  Duduk : Berada dalam suatu tempat dalam posisi duduk 

biasa. 

2)  Berjalan : Bergerak dengan jalan kaki. 

 

Kondisi Fisik Analis Jabatan : 

1)  Jenis Kelamin : Pria/Wanita sehat jasmani dan rohani 
2)  Umur : - 
3)  Tinggi Badan : - 
4)  Berat Badan : - 
5)  Postur Badan : - 
6)  Penampilan : Bersih dan rapi 
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 : 

Tabel 2.13 

Fungsi Pekerjaan 

Kode Fungsi Pekerjaan Pengertian 

B0 Memasang mesin 

Menyesuaikan mesin untuk melakukan 

suatu pekerjaan tertentu dengan 

memasang, mengubah komponen-

komponennya atau memperbaiki mesin 

menurut standar. 

B1 Mengerjakan persisi 

Menggunakan anggota badan atau 

perkakas untuk mengerjakan, 

memindahkan, mengarahkan atau 

menempatkan obyek secara tepat sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan 

dengan toleransi yang kecil. 

B2 

Menjalankan mengontrol 

mesin 

Menghidupkan, menyetel, mengatur kerja 

dan menghentikan mesin serta mengamati 

berbagai alat petunjuk pada mesin. 

B3 

Mengemudikan/menjalankan 

mesin 

Menghidupkan, menghentikan, mengatur 

jalan mesin atau peralatan yang arahnya 

harus dikemudikan untuk memproses atau 

memindahkan benda atau orang. 

B4 

Mengerjakan benda dengan 

tangan atau perkakas 

Menggunakan anggota badan, seperangkat 

alat perkakas tangan atau alat-alat khusus 

untuk mengerjakan, menggerakan, 

mengarahkan atau menempatkan benda. 

B5 Melayani mesin 

Menghidupkan, menghentikan dan 

mengamati kerja mesin beserta 

peralatannya. 
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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 oleh karyawan 

lainnya. 

B7 Memegang 

Menggunakan anggota badan, perkakas 

tangan atau alat khusus lain dalam 

mengerjakan, memindahkan atau 

membawa benda. 

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 Mengkoordinasi 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 

menghubunghubungkan mencari kaitan 

serta membandingkan data setelah data 

tersebut dianalisa. 

D2 Menganalisis data 

Mempelajari, mengurangi, 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 aritmatika, 
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(penambahan, pengurangan, pembagian). 

D5 Menyalin data 

Menyalin, mencatat atau memindahkan 

data. 

D6 Membandingkan data 

Mengidentifikasikan persamaan atau 

perbedaan sifat data, orang atau benda 

yang dapat diamati secara langsung, serta 

secara fisik, dan sedikit sekali memerlukan 

upaya mental. 

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 tukar menukar & 

beradu pendapat, argumen, gagasan, 

dengan pihak lain 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 

kerja, membagi tugas, menciptakan dan 

memelihara hubungan yang harmonis 

diantara bawahan dan meningkatkan 

efisiensi. 

O4 Menghibur  

Menghibur orang lain, biasanya mengguna 

kan media panggung, film, televisi dan 

radio. 

O5 Mempengaruhi  

Mempengaruhi orang lain untuk 

memperoleh keuntungan dalam benda, jasa 
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atau pendapat. 

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 atau hewan, baik yang 

dinyatakan atau yang tidak langsung 

dinyatakan tetap harus dilaksanakan 

menurut ketentuan. 

O8 Menerima instruksi 

Membantu melaksanakan kerja berdasarkan 

perintah atasan yang tidak memerlukan 

tanggapan. 

 

Contoh : 

 

16. Prestasi kerja  

Prestasi kerja yang dimaksud yaitu prestasi kerja yang diharapkan bernilai 

baik dan sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Fungsi Pekerjaan Analis Jabatan : 

1)  D2 : Menganalisis 

data 

: Mempelajari, mengurangi, merinci dan 

menilai data untuk mendapatkan kejelasan, 

atau menyajikan Tindakan alternatif. 

2)  O8 : Menerima 

instruksi 

: Membantu melaksanakan kerja 

berdasarkan perintah atasan yang tidak 

memerlukan tanggapan. 
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Contoh : 

Tabel 2.14 

Contoh Prestasi Kerja yang Diharapkan Analis Jabatan 

Prestasi kerja yang diharapkan Analis Jabatan : 

No. Satuan Hasil 

Jumlah Hasil (Dalam 1 

Tahun) 

Waktu 

Penyelesaian 

1. 

Persiapan pelaksanaan Analisis 

Jabatan sesuai dengan dokumen 

perencanaan agar pelaksanaan 

analisis jabatan berjalan dengan 

lancar 

1 360 menit 

2. 

Pelaksanaan pengumpulan data 

jabatan 

48 3000 menit 

 

17. Kelas jabatan  

Kelas jabatan merupakan tingkatan pangkat jabatan sesuai dengan bobot 

jabatan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

Contoh : 

Kelas Jabatan Analis Jabatan : 

Kelas Jabatan : 7 

 



 

 

BAB III 

PERUMUSAN JABATAN 
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BAB III 

PERUMUSAN JABATAN 

 

A. Rumusan Jabatan 

Rumusan jabatan sebenarnya sangat diperlukan oleh Administrasi Kepegawaian 

sebagai dasar aktivitasnya, sebab rumusan jabatan tersebut akan dijabarkan menjadi 

informasi administrasi kepegawaian. Sebagai contoh pada program formasi rekruitmen 

dan seleksi diperlukan informasi rumusan nama jabatan untuk memberikan informasi 

pada calon pelamar, rincian tugas untuk mengetes penampilan performance, serta syarat 

jabatan untuk mengetes kesesuaian kualifikasi yang dimiliki calon pemegang jabatan. 

Titik tolak rumusan jabatan yang baik adalah dengan tugas, sekelompok tugas yang 

dibebankan pada seseorang atau sekelompok orang sebenarnya sudah merupakan 

jabatan. Jabatan yang baik adalah sekelompok tugas penuh makna yakni berdaya guna 

serta berhasil guna secara maksimal dan memenuhi 4 kriteria, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Jumlah tugasnya terdiri dari 5 hingga 12 tugas. Jika tugasnya spesifik, maka jumlahnya 

bisa kurang dari 5 dengan syarat tugas-tugas tersebut menyerap waktu penuh minimal 

untuk satu orang pegawai. 

2. Antara tugas satu dengan tugas yang lain berada dalam satu proses atau memiliki 

kaitan proses yang jelas. 
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3. Pelaksanaan tugasnya membutuhkan syarat/kompetensi yang sejajar dan selaras 

(misalnya : syarat Pendidikan, golongan ruang, bakat, minat dan mental yang sama). 

4. Menyerap waktu kerja penuh minimal untuk 1 orang pegawai, yaitu 300 menit efektif 

per hari. 

Jabatan sebetulnya terditi atas 2 segi, yaitu : 

a) Segi formal 

Terdapat 3 syarat, yakni memiliki jumlah tugas yang wajar, memiliki satu rangkaian 

proses yang jelas dan mempunyai syarat yang sejajar, serasi, serta sepadan. 

b) Segi material 

Yaitu memiliki syarat volume tugas/pekerjaan yang memadai. 

Apabila sekelompok tugas yang akan dijadikan jabatan melebihi waktu kerja penuh untuk 

satu orang pemegang jabatan, maka alternatif pemecahan masalahnya adalah 

mengurangi tugas atau menambah jumlah pegawai sesuai beban kerja. 

 

B. Langkah-Langkah Perumusan Jabatan 

Perumusan jabatan dilakukan dalam unit organisasi terendah, proses penyusunan 

jabatan ini yaitu sebagai berikut : 

1. Menetapkan satu unit organisasi terendah yang akan dirumuskan jabatannya. 

2. Menginventarisasikan tugas yang ada dalam unit tersebut, yaitu yang dilakukan oleh 

seluruh pegawai yang berada didalamnya, termasuk yang dilakukan kepala unit yang 

bersangkutan. 
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3. Merumuskan syarat-syarat setiap tugas. Syarat ini meliputi syarat Pendidikan, syarat 

bakat, temperamen dan minat kerja, syarat upaya fisik atau mental, serta syarat lain 

yang perlu dipertimbangkan (seperti pelatihan dan pengalaman). 

4. Memperkirakan waktu setiap tugas. Mengelompokkan tugas-tugas menurut syarat 

jabatan yang baik, yaitu tugas manajerial dan teknik. 

5. Menghitung waktu untuk setiap kelompok tugas dengan tujuan untuk menetapkan 

jumlah pemegang jabatan. Menghitung waktu setiap kelompok tugas dimaksudkan 

untuk melihat layak atau tidaknya sekelompok tugas tersebut menjadi jabatan dari 

segi material. 

6. Apabila layak secara material, maka dilakukan penghitungan jumlah pemegang 

jabatannya berdasarkan waktu minimal untuk 1 hari-orang-kerja. 

7. Menyusun rumusan jabatan yang pasti atas dasar langkah-langkah yang diambil. 

8. Kelompok-kelompok tugas yang layak dirumuskan menjadi jabatan, kemudian 

disusun dalam satu bentuk uraian jabatan. Setelah disusun menjadi satu bentuk uraian 

jabatan, biasanya akan diketahui diperlukannya penyesuaian dan penyerasian antar 

butir informasi. 



 

 

BAB IV 

ANALISIS BEBAN KERJA 
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BAB IV 

ANALISIS BEBAN KERJA 

 

A. Dasar-Dasar Analisis Beban Kerja 

Analisis Beban Kerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 adalah teknik 

manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai 

tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Aspek-aspek 

dalam analisis beban kerja terdiri atas : 

1. Norma Waktu 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 pada Pasal 4 

menyatakan bahwa norma waktu merupakan waktu yang dipergunakan untuk 

menyelesaikan tugas/kegiatan. Pada pelaksanaan analisis beban kerja, norma waktu 

merupakan variabel tetap karena waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan 

hasil kerja adalah relatif tetap.  

Norma waktu perlu ditetapkan dalam Standar Norma Waktu Kerja pada 

pelaksanaan analisis beban kerja ini, dengan asumsi tidak adanya perubahan pada 

suatu hal yang menyebabkan norma waktu berubah. Perubahan norma waktu 

dapat terjadi karena adanya perubahan kebijakan, perubahan peralatan, 
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perubahan kualitas sumber daya manusia, perubahan organisasi, perubahan sistem, 

dan perubahan prosedur. 

2. Volume Kerja 

Volume kerja diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk mendapatkan hasil 

kerja. Volume kerja merupakan variabel tidak tetap dalam pelaksanaan analisis 

beban kerja karena volume kerja setiap unit/jabatan berbeda-beda. 

3. Jam Kerja Efektif 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 pada Pasal 6 

menyatakan bahwa jam kerja efektif merupakan alat ukur dalam melakukan 

analisis beban kerja. Alat ukur perlu ditetapkan supaya analisis beban kerja 

terlaksana secara obyektif, sehingga laporan hasil analisis beban kerja akurat dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria suatu alat ukur yaitu harus valid, konsisten, 

dan universal. Valid berarti alat ukur yang akan dipergunakan sesuai dengan 

material yang akan diukur. Konsisten berarti dalam melaksanakan analisis beban 

kerja harus konsisten dari waktu ke waktu. Universal berarti alat ukur harus dapat 

dipergunakan untuk mengukur berbagai unit kerja maupul hasil kerja. 

Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan allowance 

(waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja, misalnya : istirahat makan, buang 

air dan sebagainya). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 menetapkan rata-

rata allowance diperkirakan sekitar 30% dari jumlah jam kerja formal. Sedangkan 
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allowance di Pemerintah Kota Yogyakarta adalah 25% dari jumlah jam kerja 

formal menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008. 

Contoh menghitung jam kerja efektif : 

Tabel 4.1 

Contoh Menghitung jam kerja efektif 

Jumlah jam kerja formal 1 minggu 37,5 jam 

Jumlah jam kerja efektif 1 minggu 70% × 37,5 = 26,25 = 26 jam 25 menit 

Jumlah jam allowance 1 minggu 30% × 37,5 = 11,25 = 11 jam 25 menit 

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 

 

B. Manfaat Hasil Analisis Beban Kerja 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 pada Bab VI Pasal 20 

menyatakan bahwa analisis beban kerja menghasilka informasi berupa efektivitas dan 

efisiensi jabatan dan unit kerja, prestasi kerja jabatan dan unit, jumlah kebutuhan 

pegawai, jumlah beban kerja jabatan dan unit, serta standar norma waktu kerja. 

Analisis beban kerja juga memiliki manfaat dalam hal sebagai berikut : 

1. Penataan/penyempurnaan struktur organisasi 

2. Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit 

3. Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja 

4. Sarana peningkatan kinerja kelembagaan 

5. Penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar susunan 

pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural 
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6. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja 

organisasi 

7. Program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan 

8. Program promosi pegawai 

9. Reward dan punishment terhadap unit atau pejabat 

10. Bahan penyempurnaan program diklat 

11. Bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka pendayagunaan sumber 

daya manusia (SDM) . 

 

C. Proses dan Prosedur Analisis Beban Kerja 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008, analisis 

beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data beban kerja 

Taggala (2015) menyatakan bahwa beban kerja adalah sejumlah target 

pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu 

tertentu. Sebelum melakukan pengumpulan data, para tim analisis jabatan dan 

analisis beban kerja  harus melakukan pengkajian organisasi untuk 

mendapatkan kejelasan mengenai tugas pokok dan fungsi, rincian tugas, serta 

rincian kegiatan. Ketika pengkajian organisasi sudah dilakukan, maka 

pelaksanaan pengumpulan data dapat dilaksanakan melalui cara menyebarkan 

formulir isian, wawancara, dan observasi.  
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2. Pengolahan data beban kerja 

 Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

dengan menggunakan formulir rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan; 

formulir perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan dan 

prestasi kerja jabatan; dan rekapitulasi kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat 

efisiensi unit dan prestasi kerja unit. 

a. Formulir rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan. Formulir ini 

digunakan untuk menghitung beban kerja setiap jabatan yang berada 

pada satu unit organisasi. 

b. Formulir perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi 

jabatan dan prestasi kerja jabatan. Formulir ini digunakan untuk 

menghitung jumlah kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas dan efisiensi 

jabatan (EJ) dan tingkat prestasi kerja jabatan (PJ). 

c. Formulir rekapitulasi kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit 

dan prestasi kerja unit. Formulir ini digunakan untuk menghitung jumlah 

kebutuhan pegawai unit, tingkat efektivitas dan efisiensi unit (EU) dan 

tingkat prestasi kerja unit (PU). 

3. Penelaahan hasil olahan data 

Hasil pengukuran beban kerja selanjutnya ditelaah lebih lanjut. Penelaahan 

hasil olahan data dilakukan untuk memperoleh hasil yang akurat dan objektif 

serta sesuai dengan kondisi senyatanya. Dari hasil pengukuran beban kerja, 
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sering dijumpai kecenderungan yang bervariasi dengan kemungkinan yang 

tidak rasional, seperti : 

a. Hasil pengukuran beban kerja diatas normal, hal ini disebabkan adanya 

mark up pada data volume kerja dan atau norma waktu. 

b. Hasil pengukuran beban kerja dibawah normal, hal ini disebabkan 

kurang lengkapnya produk dan kecilnya norma waktu. 

Untuk mengurangi deviasi yang bisa terjadi, maka hasil pengukuran beban 

kerja yang diperoleh perlu dievaluasi dengan melakukan pengamatan secara 

acak atas kesibukan harian unit yang dianalisis dan mengecek apakah unit 

tersebut sering/rata-rata melakukan kerja lembur yang nyata sepanjang tahun. 

4. Penetapan hasil analisis beban kerja 

Hasil analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. 

Penetapan hasil analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2008 adalah sebagai berikut: 

a. Setelah selesai melakukan pengolahan data beban kerja, Tim Analisis 

Beban Kerja Kabupaten/Kota menyampaikan hasilnya kepada pimpinan 

satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dianalisis. 
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b. Apabila dinilai sudah memadai, hasil tersebut dibuatkan surat pengantar 

yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk 

memperoleh keputusan penetapan. 

c. Berdasarkan surat pengantar tersebut, Sekretaris Daerah kabupaten/kota 

menugaskan unit kerja yang membidangi analisis beban kerja untuk 

melakukan penelaahan guna pemberian penetapan atas hasil 

pengukuran beban kerja. 

d. Dalam melakukan penelaahan, unit kerja yang membidangi analisis 

beban kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi baik dalam satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 

yang ditelaah maupun antar unit lain yang terkait baik di dalam 

maupun di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

e. Hasil penelaahan kemudian diajukan kepada Sekretaris Daerah 

Kabupaten/ Kota dalam bentuk telaahan staf, dan apabila sudah 

dianggap memadai, dibuatkan surat keputusan penetapan oleh 

Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota. 

f. Penetapan hasil pengukuran beban kerja kemudian disampaikan 

kembali kepada pimpinan satuan kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten/Kota yang dianalisis. 
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D. Perhitungan Kebutuhan Pegawai  

Metode perhitungan kebutuhan pegawai yang dapat digunakan menurut 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yaitu metode perhitungan kebutuhan pegawai 

dengan mengidentifikasi beban kerja melalui hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, 

dan tugas per tugas. 

1. Pendekatan hasil kerja 

Metode pendekatan hasil kerja adalah menghitung kebutuhan pegawai dengan 

mengidentifikasi beban kerja dari hasil kerja jabatan. Metode ini digunakan 

untuk jabatan yang hasil kerjanya berupa fisik atau non fisik yang dapat 

dikuantifisir. Dalam menggunakan metode ini, informasi yang diperlukan 

adalah sebagai berikut : 

a. Wujud hasil kerja dan satuannya 

b. Jumlah beban kerja yang tercermin dari target hasil kerja yang harus dicapai 

c. Standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja 

Rumus menghitung kebutuhan pegawai dengan pendekatan ini adalah : 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥 𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚 

𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐤𝐞𝐦𝐚𝐦𝐩𝐮𝐚𝐧 𝐫𝐚𝐭𝐚 − 𝐫𝐚𝐭𝐚
 × 𝟏 𝐨𝐫𝐚𝐧𝐠 
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Contoh : 

 

Catatan : 

Hasil perhitungan dibulatkan sesuai dengan aturan pembulatan bilangan 

desimal (jika angka dibelakang koma kurang dari 5 (seperti 0,1,2,3,4) maka 

angka tersebut diganti menjadi nol, namun jika angka dibelakang koma lebih 

dari atau sama dengan 5 maka angka satuan terdekat dinaikkan satu. 

2. Pendekatan objek kerja 

Metode pendekatan objek kerja dipergunakan untuk jabatan yang beban 

kerjanya bergantung dari jumlah objek yang harus dilayani. Dalam 

menggunakan metode ini, informasi yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

a. Wujud objek kerja dan satuan 

b. Jumlah beban kerja yang tercermin dari banyaknya objek yang harus 

dilayani 

c. Standar kemampuan rata-rata untuk melayani objek kerja 

Jabatan    : Pengentri Data 

Hasil kerja    : Data entrain 

Beban kerja    : 100 data entrain setiap hari 

Standar kemampuan rata-rata  : 20 data per hari 

Perhitungannya adalah sebagai berikut : 

100 data entrain

20 data entrain
 × 1 orang = 3,33 orang = 3 orang 

Jadi, jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk jabatan Pengentri Data adalah 3 

orang. 
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Rumus menghitung kebutuhan pegawai dengan pendekatan ini adalah : 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐤 𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚 

𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐤𝐞𝐦𝐚𝐦𝐩𝐮𝐚𝐧 𝐫𝐚𝐭𝐚 − 𝐫𝐚𝐭𝐚
 × 𝟏 𝐨𝐫𝐚𝐧𝐠 

Contoh : 

 

3. Pendekatan peralatan kerja 

Metode pendekatan peralatan kerja digunakan untuk jabatan yang beban 

kerjanya bergantung pada peralatan kerjanya. Dalam menggunakan metode 

ini, informasi yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

a. Satuan alat kerja 

b. Jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja 

c. Jumlah alat kerja yang dioperasikan 

d. Rasio jumlah pegawai per jabatan per alat kerja 

 

Jabatan    : Dokter 

Objek kerja    : Pasien 

Beban kerja    : 90 pasien per hari 

Standar kemampuan rata-rata  : 25 pasien per hari 

Perhitungannya adalah sebagai berikut : 

90 data entrain

25 data entrain
 × 1 Dokter = 3,6 orang = 4 orang 

Jadi, jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk jabatan Pengentri Data adalah 4 orang 
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Rumus menghitung kebutuhan pegawai dengan pendekatan ini adalah : 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐩𝐞𝐫𝐚𝐥𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚

𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐚𝐚𝐧 𝐚𝐥𝐚𝐭 𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚
 × 𝟏 𝐨𝐫𝐚𝐧𝐠 

 

Contoh : Bus angkutan pegawai 

 

 

Satuan alat kerja Bus  

Jabatan yang diperlukan untuk 

pengoperasian alat kerja 

a. Pengemudi bus 

b. Kernet bus 

c. Montir bus 

Jumlah alat kerja yang dioperasikan 20 bus 

Rasio pengoperasian alat kerja a. 1 Pengemudi bus 1 bus 

b. 1 kernet 1 bus 

c. 1 montir 5 bus 

Jumlah pegawai yang diperlukan : 

a. Pengemudi bus 

 

20 bus

1 bus
 × 1 pengemudi = 20 pengemudi 

 

b. Kernet bus 

 

20 bus

1 bus
 × 1 kernet = 20 kernet bus 

 

c. Montir bus 

 

20 bus

5 bus
 × 1 montir = 4 montir bus 
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4. Pendekatan tugas per tugas 

Metode pendekatan tugas per tugas digunakan untuk jabatan yang hasil 

kerjanya abstrak atau beragam (hasil kerja dalam jabatan banyak jenisnya). 

Dalam menggunakan metode ini, informasi yang diperlukan adalah sebagai 

berikut : 

a. Uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas 

b. Waktu penyelesaian tugas 

c. Jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata 

Rumus menghitung kebutuhan pegawai dengan pendekatan ini adalah : 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐰𝐚𝐤𝐭𝐮 𝐩𝐞𝐧𝐲𝐞𝐥𝐞𝐬𝐚𝐢𝐚𝐧 𝐭𝐮𝐠𝐚𝐬

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐰𝐚𝐤𝐭𝐮 𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐞𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐟 
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Contoh : 

 

Jabatan : Pengadministrasi umum 

No. Uraian Tugas Beban Tugas 

Standar 

Kemampuan 

Rata-Rata 

Waktu 

Penyelesaian Tugas 

1. Mengetik surat 70 lembar/hari 12 menit/lembar 840 menit 

2. Mengagenda surat 24 surat/hari 6 menit/surat 144 menit 

3. Mengarsip surat 24 surat/hari 5 menit/surat 120 menit 

4. Melayani tamu 4 tamu/hari 6 menit/tamu 24 menit 

Jumlah Waktu Penyelesaian Tugas 1.128 menit 

 

Jumlah waktu kerja rata-rata per hari yang ditetapkan sebagai waktu kerja efektif 

adalah 300 menit.  

 

1.128 menit

300 menit
 × 1 orang = 3,76 = 4 orang 

 

Jadi, jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk jabatan pengadministrasi umum adalah 

4 orang 



 

 

BAB V 

PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS 

BEBAN KERJA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
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BAB V 

PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN  

ANALISIS BEBAN KERJA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 

 

 

Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta 

dilakukan oleh Tim Analisis Jabatan dan Beban Kerja. Tim Analisis Jabatan dan Beban Kerja di 

Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri atas Tim Pembina Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban 

Kerja, Tim Penyelaras Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja, serta Tim Teknis 

Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja. Langkah-langkah pelaksanaan analisis jabatan dan 

beban kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

A. Persiapan 

1. Merencanakan kegiatan analisis jabatan dan beban kerja 

2. Menginventarisir Perangkat Daerah/Unit Kerja yang akan dilakukan analisis jabatan 

dan beban kerja 

3. Menentukan sasaran Perangkat Daerah/Unit Kerja yang akan dilakukan analisis 

jabatan dan beban kerja 

4. Menyiapkan Analis Jabatan 

5. Menyiapkan Surat Keputusan Tim Analisis Jabatan dan Beban Kerja. 

 Tim Analisis Jabatan dan Beban Kerja yaitu terdiri dari: 

a) Tim Pembina Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja 
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Tim Pembina Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja di Pemerintah Kota 

Yogyakarta terdiri atas : 

1) Pengarah  

Pengarah memiliki tugas yaitu memberikan arahan dan menetapkan kebijakan 

dalam pelaksanaan kegiatan Analisa Jabatan.  

2) Penanggung jawab  

Penanggung jawab bertugas memberikan pembinaan dan mengkoordinasikan 

perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan Analisa Jabatan. 

3) Pembina 

Pembina memiliki tugas memberikan arahan terkait rumusan kebijakan 

pelaksanaan kegiatan Analisa Jabatan. 

4) Ketua 

Dalam pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja, Ketua bertugas sebagai 

berikut : 

a. Membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan 

b. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim 

c. Menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian 

5) Sekretaris  

Dalam pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja, Sekretaris memiliki tugas 

diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a. Membantu Ketua Tim melaksanakan tugasnya 

b. Menyiapkan bahan diskusi, seminar, atau lokakarya 

c. Menyelenggarakan diskusi, seminar, atau lokakarya 

d. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran 

pelaksanaan analisis jabatan 

6) Anggota 

Anggota Tim Pembina Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja di 

Pemerintah Kota Yogyakarta sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat 

Daerah/Unit Kerja yang memiliki fungsi : 

a. Perencanaan 

b. Pengelolaan keuangan 

c. Pengelolaan kepegawaian 

d. Bidang hukum 

e. Bidang organisasi 

Dalam pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja, Anggota memiliki tugas 

sebagai berikut: 

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 
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d. Menyusun hasil akhir analisis jabatan 

e. Melakukan input data ke dalam aplikasi Sistem Monitoring Analisa Jabatan 

b) Pembentukan Tim Penyelaras Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja 

Tim Penyelaras Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja terdiri atas Ketua, 

Sekretaris, dan Anggota. 

Tim Penyelaras Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja memiliki tugas yaitu: 

1) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dalam rangka 

penyelarasan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja 

2) Melaksanakan koreksi hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja 

3) Mengidentifikasi permasalahan dan melakukan upaya pemecahan masalah 

yang timbul dalam pelaksanaan penyelarasan Hasil Analisis Jabatan dan Beban 

Kerja 

4) Memberikan saran sebagai tindak lanjut terhadap masalah dalam penyelarasan 

Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja 

5) Melakukan penyelarasan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja 

6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Penyelaras Pelaksanaan Analisis 

Jabatan dan Beban Kerja kepada Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai Anggota Tim Penyelaras Pelaksanaan 

Analisis Jabatan dan Beban Kerja adalah sebagai berikut : 
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1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) yang telah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis analisis 

jabatan serta analisis beban kerja. 

2) Syarat objektif lain yang ditentukan pejabat yang berwenang, termasuk 

pengalaman dan kemampuan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

tim. 

c) Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Analisis Jabatan dan Beban Kerja 

Analis Jabatan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dan 

pengampu fasilitasi penyusunan informasi jabatan, dalam hal ini adalah Unit Kerja 

yang mengampu bidang ketatausahaan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai 

Anggota Tim Teknis Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja adalah sebagai 

berikut : 

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) yang telah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis analisis 

jabatan serta analisis beban kerja. 

2) Syarat objektif lain yang ditentukan pejabat yang berwenang, termasuk 

pengalaman dan kemampuan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

tim. Syarat pengalaman yang diperlukan untuk menjadi Anggota Tim Teknis 

Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja bersifat lebih ringan jika 

dibandingkan dengan syarat pengalaman yang diperlukan untuk menjadi 

Anggota Tim Penyelaras Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja 
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6. Melakukan koordinasi Tim Analisis Jabatan dan Beban Kerja untuk mempersiapkan 

bahan-bahan pelaksanaan Analisa jabatan seperti rincian tugas, struktur organisasi, 

aturan-aturan teknis, formular jabatan, dan kuesioner. 

 

B. Pengumpulan Data Jabatan 

1. Memberitahukan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menjadi sasaran dan 

menyampaikan formulir jabatan disertai dengan petunjuk pengisian 

2. Melaksanakan pengumpulan data jabatan melalui pengisian daftar pertanyaan, 

observasi, wawancara, studi referensi, dan Focus Group Discussion (FGD). 

 

C. Pengolahan Data Jabatan 

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja di Pemerintah 

Kota Yogyakarta setelah data berhasil dikumpulkan adalah melakukan pengolahan data 

jabatan. Data-data yang telah dikumpulkan, selanjutnya diolah dengan mencocokkan 

nama jabatan sesuai dnegan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 dan Menyusun uraian 

jabatan. Pengolahan data jabatan diarahkan untuk kepentingan penyusunan uraian 

jabatan, spesifikasi jabatan dan peta jabatan. 

1. Penyusunan uraian jabatan 

Uraian jabatan merupakan uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan. Hasil 

perhitungan kebutuhan pegawai dicantumkan pada Formulir Aplikasi Hasil Analisis 
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Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dengaan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. 

Uraian jabatan ini terdiri dari sebagai berikut : 

a)  Nama jabatan i) Perangkat kerja q) Kelas jabatan 

b)  Kode jabatan j) Tanggung jawab 

c)  Unit kerja k) Wewenang  

d)  Iktisar jabatan l) Korelasi jabatan 

e) Kualifikasi jabatan m) Kondisi lingkungan kerja 

f) Tugas pokok n) Risiko bahaya 

g) Hasil kerja o) Syarat jabatan  

h) Bahan kerja p) Prestasi kerja yang 

diharapkan 

 

2. Penyusunan spesifikasi jabatan 

Spesifikasi jabatan merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk 

menduduki suatu jabatan tertentu dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang 

diidentifikasi melalui pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja dan 

kemampuan aspek psikologis dan kekuatan fisik. 

3. Penyusunan peta jabatan 

Peta jabatan merupakan susunan jabatan yang tergambar secara vertikal maupun 

horizonatal dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai 

dengan yang paling tinggi.  
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D. Verifikasi Data 

Hasil dari pengolahan data diperiksa kembali kebenarannya dengan melakukan 

konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu pemegang jabatan, atasan dan sumber-

sumber lain yang relevan. Verifikasi data dapat dilakukan melalui : 

1. Pengecekan langsung ke lapangan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan meminta 

informasi berupa penjelasan tambahan kepada pemangku jabatan dan pimpinan unit 

kerja untuk memperoleh masukan. 

2. Forum Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh para analis jabatan, 

narasumber, pimpinan unit kerja yang dianalisis, dan pihak-pihak terkait yang 

berkompeten dibidangnya. 

 

E. Penyempurnaan 

Setelah dilakukan verifikasi data, Langkah selanjutnya adalah melakukan pencermatan 

hasil analisis jabatan dan beban kerja secara bersama antara Tim Analis Jabatan dengan 

Tim Penyelaras untuk dilakukan penyelarasan. Hasil analisis jabatan dan beban kerja yang 

telah diselaraskan selanjutkan diekspose dihadapan Tim Pembina. Apabila terdapat 

masukan-masukan dari kegiatan ekspose, maka akan ditindaklanjuti dengan melakukan 

revisi untuk menyempurnakan hasil analisis jabatan dan beban kerja. 
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F. Penetapan Hasil 

Setelah hasil analisis jabatan dan beban kerja telah disempurnakan, selanjutnya Tim 

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja menyusun laporan akhir, yakni menyusun draft 

Keputusan Walikota tentang Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja yang kemudian 

dikirimkan kepada Bagian Hukum. Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja di Pemerintah 

Kota Yogyakarta diterbitkan dalam Surat Keputusan Walikota Yogyakarta tentang 

Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja. 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Sebagai pengampu kebijakan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 

berusaha mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintah yang baik. Salah satu cara yang 

dapat ditempuh untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintah yang baik adalah 

dengan melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta. 

Hasil dari analisis jabatan dan beban kerja dapat dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan beban kerja dan kualifikasi jabatan yang 

diperlukan, sehingga pemerintahan diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien karena 

masing-masing ketugasan diampu oleh pejabat yang cakap di bidangnya. 

Terdapat empat regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan analsiis jabatan dan 

analisis beban kerja, yaitu sebagai berikut : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis 

Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Dalam penjabarannya yang terkait pelaksanaan analisis 
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jabatan dan analisis beban kerja, keempat regulasi ini memiliki persamaan dan perbedaan. Oleh 

karena itu, penulis  berharap e-book Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ini 

dapat menjadi rujukan terpadu dalam pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja di 

Pemerintah Kota Yogyakarta. E-book ini akan disempurnakan atau diperbaiki jika dikemudian 

hari ditemukan kekurangan. 
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LAMPIRAN 



 

INFORMASI JABATAN 

 

1. NAMA JABATAN  : 

2. KODE JABATAN  : 

3. UNIT KERJA   : 

a. JPT Utama  : 

b. JPT Madya  : 

c. JPT Pratama  : 

d. Administrator  : 

e. Pengawas   : 

f. Pelaksana   : 

g. Jabatan Fungsional : 

4. IKTISAR JABATAN  : 

5. KUALIFIKASI JABATAN : 

a. Pendidikan Formal : 

b. Pendidikan & Pelatihan : 

c. Pengalaman Kerja : 

6. TUGAS POKOK 

NO URAIAN TUGAS 
HASIL 

KERJA 

JUMLAH 

HASIL 

WAKTU 

PENYELESAIAN 

(JAM) 

WAKTU 

EFEKTIF 

KEBUTUHAN 

PEGAWAI 

1       

2       

3       

Dst       

JUMLAH …………….  …………… 

JUMLAH PEGAWAI  …………… 

7. HASIL KERJA  : 

 

8. BAHAN KERJA : 

NO BAHAN KERJA PENGGUNAAN DALAM TUGAS 

1   

Dst   

 

9. PERANGKAT KERJA  : 

NO PERANGKAT KERJA PENGGUNAAN DALAM TUGAS 

1   

Dst   

  

 

 



 

10. TANGGUNG JAWAB : 

NO URAIAN 

1  

Dst  

 

11. WEWENANG : 

NO URAIAN 

1  

Dst  

 

12. KORELASI JABATAN : 

NO NAMA JABATAN UNIT KERJA/INSTANSI DALAM HAL 

1    

Dst    

 

13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA : 

NO ASPEK FAKTOR 

1   

Dst   

 

14. RISIKO BAHAYA : 

NO NAMA RESIKO PENYEBAB 

1   

Dst   

 

15. SYARAT JABATAN  : 

a. Keterampilan kerja : 

b. Bakat kerja  : 

c. Temperamen kerja : 

d. Minat kerja  : 

e. Upaya fisik  : 

f. Kondisi fisik  : 

1) Jenis kelamin : 

2) Umur  : 

3) Tinggi badan : 

4) Berat badan : 

5) Postur badan : 

6) Penampilan : 

g. Fungsi pekerjaan  : 

16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : 

17. KELAS JABATAN    : 



 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR  12  TAHUN  2008 
  

TENTANG 
 

 PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA   
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI  

DAN PEMERINTAH DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI DALAM NEGERI, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan 
penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan 
analisis beban kerja; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman 
Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah;   

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

1. 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 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

3. 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); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah; 

 
 
 



 

  

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ANALISIS 
BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN 
PEMERINTAH DAERAH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah adalah seluruh satuan 
organisasi Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri dan seluruh satuan organisasi 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. 

2. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis 
untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi 
berdasarkan volume kerja.   

3. Volume Kerja adalah sekumpulan tugas/pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu 
1 tahun. 

4. Efektivitas dan efisiensi kerja adalah perbandingan antara bobot/beban kerja dengan 
jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi. 

5. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit 
organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. 

6. Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif 
dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.  

7. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk 
berproduksi/menjalankan tugas. 

8. Standar Prestasi Kerja adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pejabat/unit kerja 
secara normal. 

 
BAB II 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 2 

(1) Pedoman analisis beban kerja menjadi acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan analisis beban 
kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

(2) Analisis beban kerja dilaksanakan untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap 
jabatan/unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan 
meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan 
rasional. 

(3) Analisis beban kerja dilakukan pada setiap jabatan yang ada dalam satuan kerja 
organisasi. 

 

 

 

 



 

  

 
BAB III 

  ANALISIS BEBAN KERJA 
 

Pasal 3 

Analisis beban kerja dilakukan terhadap aspek-aspek, yaitu : 

a. norma waktu (variabel tetap); 

b. volume kerja (variabel tidak tetap); dan 

c. jam kerja efektif. 
 

Pasal 4 

(1) Norma waktu (variabel tetap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan 
waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas/kegiatan.  

(2) Norma waktu (variabel tetap) ditetapkan dalam standar norma waktu kerja dengan 
asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah. 

 
Pasal 5 

Volume kerja (variabel tidak tetap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperoleh 
dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja.  
 

Pasal 6 

Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan alat ukur dalam 
melakukan analisis beban kerja 

 
Pasal 7 

(1) Analisis beban kerja menggunakan metoda membandingkan beban kerja dengan jam 
kerja efektif per tahun. 

(2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara 
volume kerja dengan norma waktu. 
 

Pasal 8 

Analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut: 

a. pengumpulan data;  

b. pengolahan data;  

c. penelaahan hasil olahan data; dan 

d. penetapan hasil analisis beban kerja. 
 

Pasal 9 

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan 
menggunakan: 

a. Formulir Isian, berupa  pengumpulan data dan inventarisasi jumlah pemangku jabatan. 

b. wawancara; 

c. pengamatan langsung; dan 

d. referensi. 
 

Pasal 10 

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan 
menggunakan : 



 

  

a. rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan; 

b. perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan dan prestasi kerja 
jabatan; dan 

c. rekapitulasi kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit dan prestasi kerja unit. 
 

Pasal 11 

Penelaahan hasil olahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan 
untuk memperoleh hasil yang akurat dan objektif serta sesuai dengan kondisi senyatanya. 
 

Pasal 12 

Hasil analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d pada kantor pusat 
Departemen Dalam Negeri ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.  
 

Pasal 13 

Hasil analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d di lingkungan 
pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.  
 

Pasal 14 

Hasil analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d di lingkungan 
pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Sekretaris Daerah kabupaten/kota. 

 
Pasal 15 

Tahapan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Menteri ini.  

 
BAB IV 

PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA 
 

Pasal 16 

(1) Analisis beban kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dilaksanakan oleh unit 
organisasi eselon II sekretariat jenderal yang secara fungsional membidangi analisis 
beban kerja.  

(2) Analisis beban kerja di lingkungan pemerintah provinsi dilaksanakan oleh unit organisasi 
eselon II sekretariat daerah provinsi yang secara fungsional membidangi analisis beban 
kerja.  

(3) Analisis beban kerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh unit 
organisasi eselon III sekretariat daerah kabupaten/kota yang secara fungsional 
membidangi analisis beban kerja.   

 
BAB V 

TIM ANALISIS BEBAN KERJA 
 

Pasal 17 

(1) Untuk melaksanakan analisis beban kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri, 
dibentuk Tim Analisis Beban Kerja Departemen Dalam Negeri. 

(2) Tim Analisis Beban Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri dari ketua, sekretaris dan tenaga analis sebagai anggota. 



 

  

(3) Tim Analisis Beban Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 

 
Pasal 18 

(1) Untuk melaksanakan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah provinsi, dibentuk 
Tim Analisis Beban Kerja Provinsi. 

(2) Tim Analisis Beban Kerja Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
ketua, sekretaris dan tenaga analis sebagai anggota. 

(3) Tim Analisis Beban Kerja Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur. 

 
Pasal 19 

(1) Untuk melaksanakan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 
dibentuk Tim Analisis Beban Kerja Kabupaten/Kota.  

(2) Tim Analisis Beban Kerja Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari ketua, sekretaris dan tenaga analis sebagai anggota. 

(3) Tim Analisis Beban Kerja Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. 

 
BAB VI 

HASIL DAN MANFAAT ANALISIS BEBAN KERJA 
 

Pasal 20 

Analisis beban kerja menghasilkan informasi berupa : 

a. efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektivitas dan efisiensi unit kerja; 

b. prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit; 

c. jumlah kebutuhan pegawai/pejabat; 

d. jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit; dan 

e. standar norma waktu kerja. 
 

Pasal 21 

Analisis beban kerja bermanfaat untuk : 

a. penataan/penyempurnaan struktur organisasi; 

b. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit; 

c. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja; 

d. sarana peningkatan kinerja kelembagaan; 

e. penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar susunan 
pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural; 

f. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja 
organisasi; 

g. program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan; 

h. program promosi pegawai; 

i. reward and punishment terhadap unit atau pejabat; 

j. bahan penyempurnaan program diklat; dan 

k. bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan 
sumber daya manusia.   

 



 

  

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

 
Pasal 22 

(1) Pembiayaan pelaksanaan analisis beban kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  

(2) Pembiayaan pelaksanaan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah provinsi 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. 

(3) Pembiayaan pelaksanaan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 23 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 20 Februari 2008 

MENTERI DALAM NEGERI, 

ttd 

H. MARDIYANTO 
 
 

      Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 

ttd 

P E R W I R A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

LAMPIRAN  : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR  : 12 TAHUN 2008 
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2008 
 

TAHAPAN ANALISIS BEBAN KERJA  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN  

PEMERINTAH DAERAH 
 
 
A. PENDAHULUAN 

 

Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi tuntutan di era 
globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di segala bidang. Kenyataan 
tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur dalam pelaksanaan urusan 
pemerintahan. Yang terjadi saat ini profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya 
terwujud.  

Salah satu penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara 
kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian itu disebabkan 
oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional. Demikian 
pula, pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi, 
dalam arti belum didasarkan pada beban kerja organisasi. Menumpuknya pegawai di 
satu unit tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di unit lain merupakan 
kenyataan dari permasalahan tersebut. Di sisi lain pembentukan organisasi cenderung 
tidak berdasarkan kebutuhan nyata, dalam arti organisasi yang dibentuk terlalu besar 
sementara beban kerjanya kecil, sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak efisien 
dan efektif. 

Dalam rangka mencapai performance Departemen Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah yang diharapkan, dipandang perlu menyusun suatu Peraturan 
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang merupakan panduan tentang 
uraian langkah-langkah dalam melakukan analisis beban kerja pada setiap unit 
organisasi di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 

Pelaksanaan analisis beban kerja pada hakekatnya diharapkan agar 
terpenuhinya tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta 
profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai pada setiap instansi 
serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan 
secara lancar dengan dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan 
negara.  

Hal dimaksud sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa sebagai unsur aparatur negara 
Pegawai Negeri Sipil harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
profesional. 

Selain itu, pelaksanaan analisis beban kerja dapat menghasilkan suatu tolok ukur 
bagi pegawai/unit organisasi dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu berupa norma 
waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, dan standar beban kerja dan 



 

  

prestasi kerja, menyusun formasi pegawai, serta penyempurnaan sistem prosedur kerja 
dan manajemen lainnya. 

Hasil analisis beban kerja juga dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan 
produktifitas kerja serta langkah-langkah lainnya dalam rangka meningkatkan 
pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi 
kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian. 

Upaya tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan analisis beban kerja pada 
setiap unit organisasi di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 
secara konsisten dan berkesinambungan.  

    
B. ASPEK-ASPEK DALAM ANALISIS BEBAN KERJA  

1. Norma Waktu (Variabel Tetap) 

Waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan/menyelesaikan produk/hasil kerja 
adalah relatif tetap sehingga menjadi variabel tetap dalam pelaksanaan analisis 
beban kerja. Norma waktu perlu ditetapkan dalam Standar Norma Waktu Kerja 
dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut 
berubah. 

Perubahan norma waktu dapat terjadi  karena : 

a. Perubahan kebijakan; 

b. Perubahan peralatan; 

c. Perubahan Kualitas SDM; 

d. Perubahan organisasi, sistem dan prosedur. 

2. Volume Kerja (Variabel Tidak Tetap).   

Volume kerja diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil 
kerja/produk. 

Setiap volume kerja yang berbeda-beda antar unit/jabatan   merupakan variabel tidak 
tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja.   

Contoh : 

i. Salah satu tugas Kepala Seksi Inventarisasi Jabatan adalah membuat laporan 
kegiatan Seksi Inventarisasi Jabatan. Tugas ini adanya seminggu sekali. Misal 
Hari Kerja Efektif dalam 1 tahun untuk 5 hari kerja = 235 hari. Maka jumlah 
volume kerja untuk tugas membuat laporan kegiatan dalam 1 tahun adalah 235 : 
5 = 47,  satuannya frekuensi. 

ii. Tugas membuat laporan bulanan, tugas ini adanya 1 bulan sekali. Maka jumlah 
volume kerja untuk tugas membuat laporan bulanan dalam 1 tahun adalah 235 : 
20 = 11,75 dibulatkan menjadi 12, satuannya frekuensi. 

3. Jam Kerja Efektif 

Untuk dapat melakukan analisis beban kerja secara baik dan benar, terlebih dahulu 
perlu ditetapkan alat ukurnya, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara 
transparan. 

Keterbukaan/transparansi ini sebagai suatu syarat agar pelaksanaan analisis beban 
kerja dapat dilaksanakan secara obyektif, sehingga laporan hasil analisis beban kerja 
benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria suatu alat ukur yaitu : 

a. Valid, artinya alat ukur yang akan dipergunakan mengukur beban kerja sesuai 
dengan material yang akan diukur; 

b. Konsisten, artinya dalam melakukan analisis beban kerja harus konsisten dari 
waktu ke waktu; 



 

  

c. Universal, artinya alat ukur harus dapat dipergunakan untuk mengukur berbagai 
unit kerja maupun hasil kerja, sehingga tidak ada alat ukur yang lain atau khusus 
untuk suatu unit kerja atau hasil kerja. 

Sesuai dengan kriteria alat ukur, maka dalam pelaksanaan analisis beban kerja 
yang dipergunakan sebagai alat ukur adalah jam kerja efektif yang harus diisi 
dengan tindak kerja untuk menghasilkan berbagai produk baik yang bersifat 
konkrit  (benda) atau abstrak (jasa).  

Dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 telah ditentukan jam kerja 
instansi pemerintah 37 jam 30 menit per minggu, baik untuk yang 5 (lima) hari 
kerja ataupun yang 6 (enam) hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan Kepala 
Daerah masing-masing.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dihitung jam kerja efektif yang akan 
digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja.   

Contoh penghitungan 1 : 

a. Untuk 5 hari kerja : 

-  Jam Kerja PNS Per Minggu = 37,5 Jam (37 Jam 30 Menit) 

-  Jam Kerja PNS Per Hari = 37,5 Jam : 5 = 7,5 Jam (7 Jam 30 Menit) 

-  Jam Kerja Efektif Per Hari = 75% x 7,5 Jam = 5 Jam 37 Menit = 337 Menit 
dibulatkan 330 Menit  (5 Jam 30 Menit)     

-  Jam Kerja Efektif Per Minggu = 5 Hari x 330 Menit = 1.650 Menit 

-  Jam Kerja Efektif Per Bulan = 20 Hari x 330 Menit = 6.600 Menit 

-  Jam Kerja Efektif Per Tahun = 12 Bulan x 6.600 Menit = 79.200 Menit = 
1.320 Jam = 1.300 Jam  

b. Untuk 6 hari kerja : 

-  Jam Kerja PNS Per Minggu = 37,5 Jam (37 Jam 30 Menit) 

-  Jam Kerja PNS Per Hari = 37,5 Jam : 6 = 6,25 Jam (6 Jam 15 Menit) 

-  Jam Kerja Efektif Per Hari = 75% x 6,25 Jam = 4 Jam 40 Menit  = 280 
Menit  dibulatkan menjadi 275 Menit (4 Jam 35 Menit) 

-  Jam Kerja Efektif Per Minggu = 6 Hari x 275 Menit = 1.650 Menit 

-  Jam Kerja Efektif Per Bulan = 24Hari x 275 Menit = 6.600 Menit 

-  Jam Kerja Efektif Per Tahun = 12 Bulan x 6.600 Menit = 79.200 Menit = 
1.320 Jam = 1.300 Jam 

Contoh penghitungan 2: 

a. Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan 
cuti.  

Untuk 5 hari kerja : 

Jumlah hari per tahun 365 hari 

Libur Sabtu-Minggu 104 hari 

Libur Resmi   14 hari 

Cuti   12 hari 

 130 hari                  

                                

 235 hari 

Untuk 6 hari kerja : 

Jumlah hari per tahun 365 hari 

Libur Sabtu-Minggu   52 hari 

Libur Resmi   14 hari 



 

  

Cuti   12 hari 

                                                 78 hari                     
                                                                 

 287 hari 

b. Jam Kerja Efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu 
kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) seperti buang air, melepas 
lelah, istirahat makan dan sebagainya. Allowance rata-rata sekitar 25% dari 
jumlah jam kerja formal.   

Jam Kerja Formal per Minggu = 37 Jam 30 Menit. 

Jam Kerja Efektif per Minggu (dikurangi waktu luang 25%) = 

75/100 x 37 Jam 30 Menit = 28 Jam 
 
Jam Kerja Efektif per hari : 

-  5 hari kerja = 28 jam/5 hari = 5 jam 36 menit/hari 

-  6 hari kerja = 28 jam/6 hari = 4 jam 23 menit/hari   

Jam Kerja Efektif per Tahun : 

5 hari kerja = 235 hr x 5 jam 36 mnt/hr = 1.324 jam = 1.300 jam 

6 hari kerja = 287 hr x 4 jam 23 mnt/hr = 1.339 jam = 1.300 jam.  

Jam kerja efektif tersebut akan menjadi alat pengukur dari beban kerja yang 
dihasilkan setiap unit kerja/jabatan. 

 
C. TEKNIK PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA 

Analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan-tahapan sebagai 
berikut : 

1. Pengumpulan Data Beban Kerja.  

Sebelum melakukan pengumpulan data, para analis harus melakukan pengkajian 
organisasi sehingga memperoleh kejelasan mengenai: 

1) tugas pokok dan fungsi; 

2) rincian tugas; dan 

3) rincian kegiatan. 

Setelah melakukan pengkajian organisasi, pelaksanaan pengumpulan data dapat 
dilakukan dengan :  

1) menyebarkan formulir isian (Form A);  

2) wawancara; dan 

3) observasi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

FORM  A 
PENGUMPULAN DATA BEBAN KERJA   

 
1. NAMA JABATAN  : 
2. UNIT ORGANISASI  : 
3. SATUAN KERJA  : 

 

NO 
RINCIAN 

TUGAS/KEGIATAN 

 
SATUAN 

  

JUMLAH 
VOLUME 
KERJA 

NORMA 
WAKTU 

PERA-
LATAN 

KET 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Responden, 
 
............................ 
NIP 

 
Petunjuk Pengisian:  

Setiap “Jabatan” dibuatkan Form  A. 
1. ”Nama Jabatan” diisi dengan nama jabatan dari responden; 
2. “Unit Organisasi” diisi dengan nama unit eselon III dan IV.  Unit eselon III sebagai 

basis analisis beban kerja; 
3. ”Satuan Kerja” diisi dengan nama unit eselon II induk dari unit organisasi yang 

disebutkan pada angka 2; 
4. ”No/Kolom (1)” diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas uraian yang 

tercantum pada kolom (2); 
5. ”Rincian Tugas/Kegiatan Kolom (2)” diisi dengan tugas-tugas/kegiatan-kegiatan 

yang harus dikerjakan oleh pemegang jabatan, yang disebutkan pada angka 1; 
6. “Satuan (kolom 3)” diisi dengan kata yang menggambarkan suatu besaran dari 

output, diusahakan yang bersifat universal; 
7. ”Jumlah Volume Kerja (Kolom 4)” diisi dengan angka saja yang menggambarkan 

besarnya/banyaknya volume kerja yang diuraikan pada kolom (2); 
8. “Norma Waktu/Kolom (5)” diisi dengan jumlah/besarnya waktu yang diperlukan 

untuk memproses secara logis, wajar dan normal (tidak super) guna 
menyelesaikan tugas secara rata-rata berdasarkan tugas-tugas/kegiatan-
kegiatan yang diuraikan pada kolom (2); 

9. “Peralatan (kolom 6)”  diisi dengan jenis peralatan spesifik yang digunakan untuk 
memproses sebagaimana diuraikan pada kolom (2);  

10. ”Keterangan (Kolom (7)” diisi dengan penjelasan untuk menerangkan hal-hal 
yang perlu dijelaskan pada kolom (2) sampai dengan (6) di sebelah kirinya. 

 
 
 
 



 

  

FORM B 
INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN 

 
1.   UNIT ORGANISASI : 
2.   SATUAN KERJA :  

 

NO NAMA JABATAN GOLONGAN JUMLAH KET 

1 2 3 4 5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
........................... 

          Responden, 
 
 
          ........................... 
          NIP 
 

Petunjuk pengisian: 

1. “Unit Organisasi” diisi dengan nama unit eselon III. Unit organisasi ini sebagai 
basis analisis beban kerja; 

2. ”Satuan Kerja” diisi dengan nama unit eselon II, induk dari unit organisasi yang 
disebutkan pada angka 1; 

3. ”No/Kolom (1)”  diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas uraian yang 
tercantum pada kolom (2);  

4. ”Nama Jabatan/Kolom (2)” diisi dengan nama-nama jabatan baik struktural 
maupun non struktural yang ada di lingkungan unit organisasi yang disebutkan 
dalam angka 1 di atas;  

5. “Golongan/Kolom (3)”  diisi dengan golongan-golongan atas jabatan yang 
disebutkan dalam kolom (2); 

6. ”Jumlah/Kolom (4)”  diisi dengan jumlah pejabat per golongan yang disebutkan 
dalam kolom (3) dan jabatan tersebut dalam kolom (2); 

7. ”Keterangan/Kolom (5)” diisi dengan penjelasan untuk menerangkan hal-hal yang 
perlu dijelaskan pada kolom (2) sampai dengan (4) di sebelah kirinya. 

2. Pengolahan Data Beban Kerja 

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan formulir 
sebagai berikut : 



 

  

1) Form C, digunakan untuk menghitung beban/bobot kerja setiap jabatan yang 
berada pada satu unit organisasi.   

 
FORM C 

REKAPITULASI JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN 
 

1. UNIT ORGANISASI : 
2. SATUAN KERJA : 

  

NO 
NAMA 

JABATAN 

JUMLAH BEBAN  KERJA  JABATAN 
(VOLUME KERJA X NORMA 

WAKTU) 

1 2 3 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                        JUMLAH  

 
ANALIS, 

 
............................. 

 
Petunjuk pengisian: 

Setiap ”Unit Eselon III” dibuatkan formulir C; 
1. “Unit Organisasi” diisi dengan nama unit organisasi eselon III sesuai dengan 

yang tersebut pada Form A;   
2. “Satuan Kerja” diisi dengan nama satuan kerja sesuai dengan yang tersebut 

pada Form A;   
3. “No/Kolom (1)” diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas nama-nama 

jabatan yang tercantum pada kolom (2); 
4. “Nama Jabatan, Kolom (2)” diisi dengan nama-nama jabatan yang ada dalam 

unit organisasi sebagaimana tersebut angka 1;   
5. ”Jumlah Beban Kerja Jabatan, Kolom (3)”  diisi dengan angka saja sebagai 

hasil perkalian antara Volume Kerja x Norma Waktu dari data Form A, 
berdasarkan hasil analisis para Analis; 

6. Selanjutnya jumlah seluruh beban kerja (bagian bawah) yang merupakan 
beban kerja unit secara keseluruhan diperoleh dengan menjumlahkan/sigma 
beban kerja pada kolom 3. 

 
2) Form D digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai/pejabat, tingkat 

efektivitas dan efisiensi jabatan (EJ) dan tingkat prestasi kerja jabatan (PJ). 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

FORM D 
 PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI, TINGKAT EFISIENSI 

JABATAN (EJ) DAN PRESTASI KERJA JABATAN (PJ) 
 

1. UNIT ORGANISASI : 
2. SATUAN KERJA : 

  

NO 
NAMA 

JABATAN 

JUMLAH 
BEBAN 
KERJA 

JABATAN 

PERHITUNGAN 
JML 

KEBUTUHAN PEG 

JUMLAH PEG 
YANG ADA 

+/- EJ PJ KET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
 
 
 
 
 
 

       

JUMLAH        

 
ANALIS, 
 
.................... 
NIP 

 
Petunjuk pengisian: 

1. Setiap unit organisasi dalam suatu satuan kerja dibuatkan formulir   D; 
2. “Unit Organisasi” diisi dengan nama unit organisasi sesuai dengan yang tersebut 

pada Form  A;   
3. “Satuan Kerja” diisi dengan nama satuan organisasi sesuai dengan yang tersebut 

pada Form A;   
4. “No/Kolom (1)” diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas uraian yang 

tercantum pada Kolom (2); 
5. “Nama Jabatan/Kolom (2)” diisi dengan nama-nama jabatan dari Form C;  
6. ”Jumlah Beban Kerja Jabatan/Kolom (3)” diisi dengan jumlah beban kerja pada 

Kolom (3) Form C, yang dibagi dengan 60 (untuk memperoleh jumlah beban 
kerja dalam satuan jam); 

7. ”Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat/Kolom (4)” diisi dengan jumlah 
beban kerja jabatan pada kolom (3) dibagi jam kerja efektif per tahun (1300 jam), 
dengan rumus : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Jumlah Pegawai/Pejabat Yang Ada/Kolom (5)” diisi dengan jumlah pegawai/ 
pejabat sesuai dengan data pada Form B; 

 
 
 

Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat = 
Jumlah beban kerja jabatan : Jam Kerja Efektif per tahun 

 
Kolom (4) = Kolom (3) : JKE PER TAHUN 

 



 

  

9. ”+/- Kolom (6)” diisi dengan hasil selisih antara kolom (5) dengan kolom (4). Jika 
kolom (4) > kolom (5) maka terdapat kekurangan jumlah pejabat yang disebutkan 
dalam kolom (2), dan demikian juga sebaliknya; 

10. ”EJ (Efektivitas dan Efisiensi Jabatan)/Kolom (7)” diisi dengan menggunakan 
rumus : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ”PJ (Prestasi Kerja Jabatan)/Kolom (8)” diisi dengan menggunakan pedoman : 

a. EJ di atas  1,00   = A (Sangat Baik) 
b. EJ antara  0,90 – 1,00  = B (Baik) 
c. EJ antara  0,70 – 0,89  = C (Cukup) 
d. EJ antara  0,50 – 0,69  = D (Sedang) 
e. EJ di bawah  0,50   = E (Kurang) 

12. ”Jumlah Kolom (3), (4), dan (5)” diperoleh dengan menjumlahkan angka dalam 
kolom yang bersangkutan; 

13. ”Jumlah kolom (6)” diperoleh dari selisih antara kolom (5) dan (4),  Kolom (7) – 
(8) tidak dijumlahkan 

14. ”Keterangan kolom (9)” diisi dengan penjelasan untuk menerangkan hal-hal yang 
perlu dijelaskan pada kolom (2) s/d (5) di sebelah kirinya. 

  

3) Form E digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai/pejabat unit, tingkat 
efektivitas dan efisiensi unit (EU) dan tingkat prestasi kerja unit (PU). 
  

FORM E   
REKAPITULASI  KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI,  

 TINGKAT EFISIENSI UNIT (EU) DAN PRESTASI KERJA UNIT (PU) 
 

SATUAN KERJA : 

  

NO 
NAMA 
UNIT 

ORGANISASI 

JUMLAH 
BEBAN 
KERJA 
UNIT 

JML 
KEBUTUHAN 

PEG 

JUMLAH 
PEG 

YANG 
ADA 

+/- EU PU KET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 
 
 
 

       

                JUMLAH        

                                                                                                                  
ANALIS, 
................... 
 NIP 

 

                 Beban Kerja Jabatan 
EJ      =    
                Jumlah Pemangku Jabatan X Jam Kerja Efektif Per Tahun 
 

          Kolom (3) 
Kolom (7) =  

  Kolom (4) X 13000 



 

  

Petunjuk pengisian  

1. Setiap satuan kerja dibuatkan formulir E; 
2. “Satuan Kerja” diisi dengan nama satuan kerja sesuai dengan yang tersebut 

pada Formulir A;   
3. “No/Kolom (1)” diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas uraian yang 

tercantum pada Kolom (2); 
4. “Nama Unit Organisasi/Kolom (2)” diisi dengan nama unit organisasi yang telah 

dibuatkan Form D;   
5. ”Jumlah Beban Kerja Unit/Kolom (3)” diisi dengan jumlah beban kerja unit pada 

Form D bagian bawah;  
6. ”Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat/Kolom (4)” diisi dengan jumlah kebutuhan 

pegawai/pejabat dari Form D bagian bawah; 
7. ”Jumlah Pegawai/Pejabat Yang Ada/Kolom (5)” diisi dengan jumlah 

pegawai/pejabat sesuai dengan Form D bagian bawah; 
8. ”+/- Kolom (6)” diisi dengan data dari Form D bagian bawah; 
9. ”EU (Efektivitas dan Efisiensi Unit) Kolom (7)” diisi dengan menggunakan rumus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ”PU  (Prestasi Kerja Unit) /Kolom (8)”  diisi  dengan menggunakan pedoman : 
a. EU di atas 1,00   = A (Sangat Baik) 
b. EU antara 0,90 – 1,00  = B (Baik) 
c. EU antara 0,70 – 0,89  = C (Cukup) 
d. EU antara 0,50 – 0,69  = D (Sedang) 
e. EU di bawah 0,50   = E (Kurang) 

11. ”Jumlah Kolom (3), (4), dan (5)” diperoleh dengan menjumlahkan angka 
dalam kolom yang bersangkutan; 

12. ”Jumlah kolom (6)” diperoleh dari selisih antara kolom (5) dan (4),  Kolom (7) 
– (8) tidak dijumlahkan 

13. ”Keterangan kolom (9)” diisi dengan penjelasan untuk menerangkan hal-hal 
yang perlu dijelaskan pada kolom (2) s/d (5) di sebelah kirinya. 

 
3. Penelaahan Hasil Olahan Data. 

Hasil pengukuran beban kerja perlu ditelaah lebih lanjut untuk memperoleh hasil 
yang akurat dan obyektif serta menggambarkan kondisi senyatanya. 

Dari hasil pengukuran beban kerja sering dijumpai kecenderungan yang bervariasi 
dengan kemungkinan tidak rasional : 

a. Di atas normal, yang disebabkan adanya mark up pada data volume kerja dan 
atau norma waktu yang dapat dicatat Analis/dilaporkan oleh responden atau 
sebaliknya. 

                 Beban Kerja Unit 
EJ      =  -------------------------------------------------------------------- 

Jumlah Pegawai Unit X Jam Kerja Efektif Per Tahun 
          Kolom (3) 

Kolom (7) =  ----------------------------------- 
  Kolom (4) X 13000 



 

  

b. Di bawah normal, yang disebabkan kurang lengkapnya produk dan kecilnya 
norma waktu yang dapat diinventarisir oleh Analis atau dilaporkan oleh 
responden. 

Untuk mengurangi deviasi yang dapat terjadi, maka hasil yang diperoleh perlu 
dievaluasi dengan unit yang beban kerjanya dianalisis dengan mengecek : 

➢ Apakah unit tersebut sering/rata-rata sepanjang tahun melakukan kerja lembur 
yang nyata (tidak fiktif). 

➢ Perlu dilakukan pengamatan secara acak atas kesibukan harian unit yang 
dianalisis. 

4. Penetapan Hasil Pengukuran Beban Kerja 

a. Penetapan hasil pengukuran beban kerja di lingkungan Departemen Dalam 
Negeri sebagai berikut : 

  
1) Setelah selesai melakukan pengolahan data beban kerja, Tim Analisis Beban 

Kerja Departemen Dalam Negeri menyampaikan hasilnya kepada pimpinan 
unit organisasi eselon I yang dianalisis; 

2) Apabila dinilai sudah memadai, hasil tersebut dibuatkan surat pengantar yang 
ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri untuk 
memperoleh keputusan penetapannya;   

3) Berdasarkan surat pengantar tersebut, Sekretaris Jenderal Departemen 
Dalam Negeri menugaskan unit kerja yang membidangi analisis beban kerja 
untuk melakukan penelaahan guna pemberian penetapan atas hasil 
pengukuran beban kerja; 

4) Dalam melakukan penelaahan unit kerja yang membidangi analisis beban 
kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi  baik 
dalam unit organisasi eselon I yang ditelaah maupun antar unit lain yang 
terkait baik di dalam maupun di luar lingkungan Departemen Dalam Negeri; 

5) Hasil penelaahan kemudian diajukan kepada Sekretaris Jenderal 
Departemen Dalam Negeri dalam bentuk telaahan staf, dan apabila sudah 
dianggap memadai, dibuatkan surat keputusan penetapan oleh Sekretaris 
Jenderal Departemen Dalam Negeri; dan 

6) Penetapan hasil pengukuran beban kerja kemudian disampaikan kembali 
kepada pimpinan unit organisasi eselon I yang dianalisis.   

b. Penetapan hasil pengukuran beban kerja di lingkungan pemerintah daerah 
provinsi sebagai berikut : 

1) Setelah selesai melakukan pengolahan data beban kerja, Tim Analisis Beban 
Kerja Provinsi menyampaikan hasilnya kepada pimpinan satuan kerja 
Perangkat Daerah provinsi yang dianalisis; 

2) Apabila dinilai sudah memadai, hasil tersebut dibuatkan surat pengantar yang 
ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk memperoleh keputusan 
penetapannya;   

3) Berdasarkan surat pengantar tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi 
menugaskan unit kerja yang membidangi analisis beban kerja untuk 
melakukan penelaahan guna pemberian penetapan atas hasil pengukuran 
beban kerja; 

4) Dalam melakukan penelaahan unit kerja yang membidangi analisis beban 
kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik 
dalam satuan kerja Perangkat Daerah provinsi yang ditelaah maupun antar 
unit lain yang terkait baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah 
provinsi; 



 

  

5) Hasil penelaahan kemudian diajukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi 
dalam bentuk telaahan staf, dan apabila sudah dianggap memadai, dibuatkan 
surat keputusan penetapan oleh Sekretaris Daerah Provinsi; dan 

6) Penetapan hasil pengukuran beban kerja kemudian disampaikan kembali 
kepada pimpinan satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi yang dianalisis. 

c. Penetapan hasil pengukuran beban kerja di lingkungan pemerintah daerah 
kabupaten/kota sebagai berikut : 

1) Setelah selesai melakukan pengolahan data beban kerja, Tim Analisis Beban 
Kerja Kabupaten/Kota menyampaikan hasilnya kepada pimpinan satuan kerja 
Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dianalisis; 

2) Apabila dinilai sudah memadai, hasil tersebut dibuatkan surat pengantar yang 
ditujukan kepada Sekretaris Daerah kabupaten/kota untuk memperoleh 
keputusan penetapannya;   

3) Berdasarkan surat pengantar tersebut, Sekretaris Daerah kabupaten/kota 
menugaskan unit kerja yang membidangi analisis beban kerja untuk 
melakukan penelaahan guna pemberian penetapan atas hasil pengukuran 
beban kerja; 

4) Dalam melakukan penelaahan unit kerja yang membidangi analisis beban 
kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik 
dalam satuan kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ditelaah maupun 
antar unit lain yang terkait baik di dalam maupun di luar lingkungan 
Pemerintah kabupaten/kota; 

5) Hasil penelaahan kemudian diajukan kepada Sekretaris Daerah kabupaten/ 
kota dalam bentuk telaahan staf, dan apabila sudah dianggap memadai, 
dibuatkan surat keputusan penetapan oleh Sekretaris Daerah kabupaten/ 
kota; dan 

6) Penetapan hasil pengukuran beban kerja kemudian disampaikan kembali 
kepada pimpinan satuan kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang 
dianalisis. 

d. Penetapan hasil pengukuran beban kerja disampaikan kepada unit kerja yang 
ada di lingkungan organisasi yang dinilai dengan disertai petunjuk yang harus 
dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendayagunaan SDM, yang meliputi 
bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian. 

 
 
D. PENUTUP 

Demikian pedoman analisis beban kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri 
dan Pemerintah Daerah ini yang  dimaksudkan untuk mengukur dan menghitung beban 
kerja setiap jabatan/unit kerja di lingkungan departemen dalam negeri dan pemerintah 
daerah, sehingga   dapat  diperoleh informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja 
organisasi, serta mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi yang 
profesional, transparan, proporsional dan rasional dalam rangka mewujudkan 
kepemerintahan yang baik (Good Governance). 

Dimana hasil analisis beban kerja juga dapat dijadikan tolok ukur untuk 
meningkatkan produktifitas kerja serta langkah-langkah lainnya dalam rangka 
meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara baik 
dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian. 

Dengan demikian pedoman analisis beban kerja ini merupakan salah satu 
instrumen dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi, dan agar instrumen ini dapat 
dipergunakan untuk penataan organisasi/kelembagaan dan kepegawaian maka harus 



 

  

didukung oleh kesepakatan dan komitmen yang kuat dari pimpinan untuk 
melaksanakannya secara konsisten. 

 
 

MENTERI DALAM NEGERI, 

ttd 

H. MARDIYANTO 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 

ttd 

P E R W I R A 
 



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN 

PERATURANKEPALABADANKEPEGAWAIANNEGARA 
NOMOR : 12 TAHUN 2011 
TANGGAL : 28 JUNl2011 



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR 12 TAHUN 201 1 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 

Menimbang : a. bahwa dalam membangun Pegawai Negeri Sipil yang profesional 
dan produktif perlu adanya analisis jabatan yang sistematis untuk 
merumuskan informasi jabatan yang akurat dan sesuai dengan 
kebutuhan organisasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis 
Jabatan; 

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

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah 
degan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5121); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4018) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 41 94); 



4. 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); 

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Ke j a  
Lembaga Pemerintahan Non Departemen, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
64 Tahun 2005; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN. 

Pasal 1 

Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, adalah sebagaimana 
tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara ini. 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Juni 201 1 

WAlAN NEGARA, 

OPO ASHARI 



LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN 
KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : 12 TAHUN 2011 
TANGGAL : 28 JUNl2011 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN 

I. PENDAHULUAN 

A. UMUM 

I. Berdasarkan Pasall7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan 
dan pangkat. 

2. Untuk menjamin objektifitas, transparansi, dan kesesuaian antara tuntutan 
tugas dalam jabatan dengan pegawai yang akan menduduki jabatan tersebut, 
perlu dilakukan analisis jabatan. 

3. Hasil analisis jabatan yang berupa informasi jabatan dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian. 

B. TUJUAN 

Tujuan dari Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan adalah sebagai acuan bagi 
pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan analisis jabatan. 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan yang diatur dalam 
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini meliputi : 

1. Pengumpulan data; 

2. Penyusunan informasi jabatan; 

3. Veriikasi data; dan 

4. Penetapan hasil analisis jabatan. 

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan: 
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 sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam 
satu wadah jabatan. 

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 yang 
dilakukan, 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 
rnenggunakan 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 dipertanggung- 
jawabkan kepada pemangku jabatan, 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 melaksanakan tugas 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. 

11. PROSEDUR 

A. Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan (TPAJ) 

1. Pembentuk TPAJ 

Untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan pada masing-masing lnstansi 
Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian baik Pusat maupun Daerah 
membentuk TPAJ. 

2. Tugas TPAJ 
TPAJ mempunyai tugas mengumpulkan data, menyusun informasi jabatan, 
serta memverifikasi data. 



3. Syarat keanggotaan TPAJ 
Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota TPAJ adalah: 
a. PNS dengan pangkatlgolongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tk. I1 

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

c. Syarat-syarat objektif lain yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang, 
seperti pengalaman dan kemampuan lain yang diperlukan dalam tim. 

4. Susunan keanggotaan TPAJ 
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. 

5. Kriteria jumlah TPAJ 

Untuk menjamin objektifitas dalam pelaksanaan analisis jabatan anggota TPAJ 
ditetapkan dalam jumlah ganjil. 

6. 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. 

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

b. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota TPAJ; dan 

c. Menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian instansi yang bersangkutan. 

8. 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 

d. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran 
pelaksanaan analisis jabatan. 

9. 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. 



B. 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 ke ja, 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 Anak Lampiran 1 Peraturan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara ini. 

e. Para pemegang jabatan yang ditunjuk menjadi responden dalam pengisian 
formulir analisis jabatan adalah pegawai yang: 
1) Menguasai pekerjaan di 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 danlatau dengan 
melakukan pengamatan langsung, wawancara, danlatau 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 analisis jabatan. 

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. 

(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 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 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 uraian tugas 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 komputer agar 
data tersirnpan 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 

pennintaan 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. 

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



f) Perangkat ke rja 
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 komputer : 

Untuk mencetak konsep 

tugas kedinasan. 

Untuk menunjang pelaksanaan 

3. 

4. 

g) Hasil ke rja 
Hasil kerja adalah suatu produk berupa barang, jasa, dan informasi 

Tinta atau pita 

Disposisil perintah atasan 

yang dihasilkan dari suatu proses pelaksanaan tugas dengan 
menggunakan bahan kerja dan peralatan kerja dalam waktu dan 

suratl memol laporan yang 
telah diketik. 
Untuk mencetak konsep 
suratl memol laporan yang 
telah diketik. 
Petunjuk ke rja. 

kondisi tertentu, dapat bersifat rnanajerial maupun non rnanajerial. 
Hasil rnanajerial dapat berupa petunjuk kerja, pembagian tugas, 
koordinasi kerja sedangkan hasil non manajerial diperoleh dalarn 
pelaksanakan tugas teknis atau tugas lain yang tidak berhubungan 
dengan bawahan. 
Contoh hasil kerja operator komputer: 

Kerja 

1. 
2. 
3. 
4. 

Ketikan suratl memo/ laporan 
Perawatan file 
Perawatan computer 
dst. 

700 
100 
12 

30 menit 
60 menit 
120 rnenit 



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. 

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 memadai. 
Contoh wewenang operator komputer : 
(1) Mengoperasikan perangkat komputer dengan baik. 
(2) Menyiapkan dan menyajikan data 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. 

Contoh korelasi jabatan operator komputer : 

k) Kondisi Lingkungan Kerja 
Kondisi lingkungan kerja merupakan kondisi 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. 

Contoh kondisi linakunaan keria operator komputer : 

I 1. 1 Tempat kerja I Dalam ruangan tertutup 
Suhu 
Udara 
Keadaan Ruangan 
Letak 
Penerangan 
Suara 
Keadaan tempat keja , Getaran 

Dingin dengan perubahan 
Kering 
Cukup 
Di tempat rendah dan sepi 
Terang 
- 
Bersih 

I) Resiko Bahaya 
Resiko bahaya adalah kejadian atau keadaan yang mungkin akan 
dialami PNS sehubungan dengan keberadaannya dalam lingkungan 
pekerjaan. 
Contoh resiko bahaya pada operator komputer : 

jangka waktu yang lama. 
Karena melakukan pekerjaan yang sama 
setia~ hari. 

2. 

b.Syarat Jabatan 
Syarat jabatan merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh PNS untuk 
dapat melakukan pekerjaan atau memangku jabatan. Syarat jabatan terdiri 
atas pangkatlgolongan ruang, pendidikan, kursusldiklat, pengalaman kerja, 
pengetahuan kerja, keterampilan kerja, bakat kerja, temperamen kerja, minat 
kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi pekerja. 
1) PangkatlGolongan Ruang 

Pangkat dan golongan ruang minimal yang dipersyaratkan untuk 
menduduki suatu jabatan. Contoh pangkatlgolongan ruang pada operator 
komputer : Pengatur Mudallllb. 

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

3) KursuslDiklat 

mata 
Kejenuhan 

Pendidikan dan 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 kursusl 
diklat pada operator komputer : 
Penjenjangan : - 
Teknis : 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. 

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. 

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. 

7) Bakat Kerja 

Bakat kerja merupakan kapasitas khusus atau kemampuan potensial yang 
disyaratkan bagi seseorang untuk dapat mempelajari, memahami 
beberapa tugas atau pekerjaan. Contoh bakat kerja pada operator 
komputer : 
G = lntelegensia 
V = Verbal 
N = Numerik 
Q = Ketelitian 
F = Kecekatan Jari 

8) Temperamen Kerja 
Temperamen kerja merupakan syarat kemampuan penyesuaian diri yang 
harus dipenuhi PNS sesuai dengan sifat pekerjaan. Contoh temperamen 
kerja pada operator komputer : R = Rutinitas. 



9) Minat Kerja 
Minat kerja rnerupakan kecenderungan rnemiliki kemauan, keinginan, dan 
kernarnpuan untuk rnelaksanakan tugas pekerjaan dengan baik 
berdasarkan pengalarnan dan pengetahuan yang dirniliki. Contoh rninat 
kerja pada operator kornputer : 
I b = Kornunikasi data 
3a = Rutin konkrit dan teratur 
4a = Baik untuk orang lain 

10) Upaya Fisik 
Upaya fisik rnerupakan penggunaan organ fisik rneliputi seluruh bagian 
anggota tubuh dalam pelaksanaan tugas jabatan. 

11) Kondisi Fisik 
Kondisi tertentu yang diperlukan oleh pernangku jabatan agar dapat 
rnelakukan tugas jabatan dengan baik, syarat kondisi fisik terdiri dari: 
a) Jenis kelarnin yang diperbolehkan untuk rnernangku jabatan; 
b) Urnur tertentu yang disyaratkan; 
c) Tinggi badan tertentu ; 
d) Berat badan tertentu; 
e) Postur tubuh 
f) Penarnpilan, faktor lain seperti sikap rarnah, suara rnerdu, tegas, lernah 

lembut, pendiarn dan lain lain. 
Contoh kondisi fisik pada operator kornputer : 
a) Jenis Kelamin : Pria 
b) Urnur : 25 tahun 
c) Tinggi badan : 160 crn 
d) Berat badan : 60 kg 
e) Postur badan : Tegap 
f) Penampilan : Rapih 

12) Fungsi Pekerja 
Fungsi pekerja adalah tingkat hubungan PNS dengan data, orang, dan 
benda. Contoh fungsi pekerja pada operator kornputer : 
D5 = Menyalin data 
07  = Melayani orang 
B5 = Melayani rnesin 

c.Peta Jabatan 
Peta jabatan dibuat sesuai dengan struktur organisasi dari setiap unit kerja. 
Peta jabatan terdiri atas susunan narna dan tingkat jabatan struktural dan 
fungsional yang tergarnbar dalarn struktur unit organisasi dari tingkat yang 
paling rendah sarnpai dengan yang paling tinggi. Peta jabatan 
rnenggarnbarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukan dalarn unit 
organisasi serta rnernuat jurnlah pegawai, pangkatlgolongan ruang, kualifikasi 
pendidikan, dan beban kerja unit organisasi. 



Jumlah Kekuatan P wal : 69 

E .  I : 5 
Es. lV : 14 
JFT : 19 
JFU : 30 

IVle : Illld : 6 lllc : 5 lla : 
IVId : 1 Illlc : 8 l lb : 5 
IVIc : lllb : 10 llla : 4 
IVb : 4 Illla : 15 llc : 
IV I~ :  1 llld: 10 im : 

Contoh peta jabatan pada Biro Kepegawaian : 

KARO KEPEGAWAIAN 
Gol. IV/d, Pendidikan : S2 . A d m i n i s m s i  k c p e g a w a i a o  

.Pernbinaaa pegawai 

KABAG UMUM KEPEG. KABAG MUTASI KEPEG. KABAG PENGEM. KEPEG. KABAG ORTALA 
GOL IV/B. PENDIDIW :Sf  GOL IV/B, PENDIDIW : 8 1  GOL IV/B, PENDIDIKAN : 8 2  G o 1  IV/& PPNDIDIKAN : S I  
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KASUBMG 

KASUBBAG KASUBBAG UIUSUlO N 
ERENC. KAIIER PENGIlARGAAN 
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1AlAlAKSANA 
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Gd. 1111s. S l  
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3. Verifikasi Data 

a. Verifikasi merupakan konfirrnasi analisis jabatan kepada pihak-pihak terkait 
untuk penyempurnaan hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh TPAJ 
sebagai bahan pertimbangan penentuan analisis jabatan. 

b. Verifikasi dapat dilakukan melalui diskusi yang dihadiri oleh para analis 
jabatan, narasumber, pimpinan unit kerja yang dianalisis, dan pihak-pihak 
terkait berkompeten dibidangnya. 

c. Diskusi diselenggarakan guna mendapatkan dukungan material dan formal 
dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, berupa usul, saran, masukan, dan 
tanggapan-tanggapan akan dipergunakan oleh TPAJ untuk rnenyempurnakan 
analisis jabatan. 

4. Penetapan Hasil Analisis Jabatan 

a. Finalisasi 
Sebelurn disahkan, hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan, syarat 
jabatan, serta rekornendasi atas ternuan di lapangan perlu dipresentasikan di 
hadapan pirnpinan instansi dan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan tujuan 
untuk mendapatkan masukan sebagai tindak lanjut untuk memperoleh 
persetujuan pengesahannya. 

b. Pengesahan hasil 
Hasil analisis jabatan yang telah dipresentasikan dan telah rnendapatkan 
persetujuan segera disahkan dengan rnenerbitkan surat keputusan dari Pejabat 
Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan. 



Ill. PENUTUP 

1. Semua ketentuan yang mengatur tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan yang 
ditetapkan sebelum Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dinyatakan 
tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini. 

2. Apabila ditemukan kesulitan dalam melaksanakan Peraturan ini, agar ditanyakan 
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian. 

3. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

GAWAIAN NEGARA, 

OPO ASHARI 
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ANAK LAMPIRAN 1 PERATURAN KEPALA BADAN 

KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : 12 TAHUN 2011  
TANGGAL : 28 JUNI 2011  

FORMULIR 
ANALISIS JABATAN 

(Isilah formulir ini sesuai dengan data yang sebenamya) 

1. Nama Jabatan: ..................................................................................................... 

2. Kode Jabatan : ................................................................................................... 

3. Unit Kerja : 

Eselon I .................................................................................................... 

Eselon II .................................................................................................... 

Eselon Ill .................................................................................................... 

Eselon I V  : ................................................................................................... 

4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi : 



5. lkhtisar Jabatan 

6. Uraian Tugas: 
a ....................................................................................................................... 
b ....................................................................................................................... 
C ......................................................................................................................... 
d ......................................................................................................................... 
e ....................................................................................................................... 
f ....................................................................................................................... 

7. Bahan Kerja : 



Peran rja ntuk Tug 

8. Perangkatl Alat Ke ja: 



Sai tuan 

10. Tangung Jawab: 
a. ........................................................................................................................ 
b ......................................................................................................................... 
C. ........................................................................................................................ 
d ......................................................................................................................... 

Catatan: 
Kata kunci (keakuratan, kelancaran, kerahasiaan, kebenaran, kesesuaian, 
ketepatan, keselarnatan, kerapihan, kearnanan, kualitas, kuantitas, keutuhan, 
kelengkapan, keefektifan, kelayakan, keindahan, kehannonisan). 

I I Wewenang: 
a. .......................................................................................................................... 
b ........................................................................................................................... 
C ........................................................................................................................... 
d ........................................................................................................................... 

Catatan : 
Kata kunci (rneminta, rnenolak, rnernberikan, rnernutuskan, rnengeluarkan, 
rnenggunakan, rnenentukan, rnenetapkan, rnenegur, rnernotivasi, rnenilai). 

12. Korelasi Jabatan: 

' Instan! lam Hal 



13. Kondisi Lingkungan Kerja: 

- 

14. Resiko Bahaya: 

15. Syarat Jabatan: 

.................................................................................... a. PangkatlGol. Ruang : 

b. Pendidikan .................................................................................... 

c. KursusIDiklat 

................................................................................... 1) Penjenjangan : 

2) Teknis ................................................................................... 

.................................................................................. d. Pengalaman ke j a  : 



.................................................................................. e. Pengetahuan kerja : 

.................................................................................. f. Keterampilan kerja : 

g. Bakat Kerja 

Catatan : 
Tuliskan faktor-faktor bakat kerja seperti yang terdapat dalam Anak 
Lampiran 2 Tabel 2.1, yang dianggap dominan pada fungsi jabatan 
tersebut. 

h. Temperamen Kerja : 

Catatan : 
Tuliskan faktor-faktor temperamen kerja seperti yang terdapat dalam 
Anak Lampiran 2 Tabel 2.2, yang dianggap dominan pada fungsi jabatan 
tersebut. 

i. Minat Kerja 

Catatan : 
Tuliskan faktor-faktor minat kerja seperti yang terdapat dalam Anak 
Lampiran 2 Tabel 2.3, yang dianggap dominan pada fungsi jabatan 
tersebut. 



j. Upaya Fisik 

Catatan : 
Tuliskan faktor-faktor upaya fisik seperti yang terdapat dalam Anak 
Lampiran 2 Tabel 2.4, yang dianggap dominan pada fungsi jabatan 
tersebut. 

k. Kondisi Fisik 

1) Jenis Kelamin : .................................................................................. 

2) Umur ................................................................................... 

................................................................................ 3) Tinggi badan : 

4) Berat badan : .................................................................................. 

.................................................................................. 5) Postur badan : 

6) Penampilan : .................................................................................. 

I. Fungsi Jabatan 

Catatan : 
Tuliskan faktor-faktor fungsi pekeja seperti yang terdapat dalam Anak 
Lampiran 2 Tabel 2.5, yang dianggap dominan pada fungsi jabatan 
tersebut. 



16. Prestasi Keja Yang Diharapkan 

-- 
Waktu ' fang Dir 

17. Butir lnforrnasi Lain : 
............................................................................................................................ 

Mengetahui Atasan Langsung 

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

Yang rnernbuat 

................................... ( ............................................... 1 ( 1 

NIP. NIP. 
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ANAK LAMPIRAN 2 PERATURAN KEPALA BADAN 

KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : 12 TAHUN 2011 
TANGGAL : 28 JUNI 2011 

Tabel 11.1. Bakat Ke rja 

dan penggunaannya secara tepat dan 

mengenai bentuk-bentuk geometris, untuk 

memahami gambar-gambar dari benda- 

ang berkaitan dalam objek atau dala 

ambar atau dalam bahan grafik. 

erkaitan dalam bahan verbal atau dala 

angan secara cepat dan cermat dalam 

engan mudah dan perlu keterampilan. 

C Membedakan warna 

M Kecekatan tangan 

dengan rangsangan penglihatan 

Kemampuan memadukan atau membedakan 

berbagai warna yang asli, yang gemerlapan. 

Kemampuan menggerakkan tangan dengan 

mudah dan penuh keterampilan. 



Tabel 11.2. Temperamen Kerja 

Kode 
D 

F 

I 

J 

M 

P 

R 

S 

Arti 
Kemampuan menyesuaikan diri menerima 

tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, 

mengendalikan atau merencanakan. 

Kemampuan menyesuaikan diri dengan 

kegiatan yang mengandung penafsiran 

perasaan, gagasan atau fakta dari sudut 

pandangan pribadi. 

Kemampuan menyesuaikan din untuk 

pekerjaan - pekerjaan mempengaruhi orang 

lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan. 

Kemampuan menyesuaikan diri pada 

kegiatan perbuatan kesimpulan penilaian 

atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar 

pertimbangan pribadi. 

Kemampuan menyesuaikan diri dengan 

kegiatan pengambilan peraturan, pembuatan 

pertimbangan, atau pembuatan peraturan 

berdasarkan kriteria yang diukur atau yang 

dapat diuji. 

Kemampuan menyesuaikan din dalam 

berhubungan dengan orang lain lebih dari 

hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

Kemampuan menyesuaikan din dalam 

kegiatan-kegiatan yang berulang, atau 

secara terus menerus melakukan kegiatan 

yang sama, sesuai dengan perangkat 

prosedur, urutan atau kecepatan yang 

tertentu. 

Kemampuan menyesuaikan diri untuk 

bekerja dengan ketegangan jiwa jika 

berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, 



label 11.3. Minat Kerja 

T 

V 

tidak biasa atau bahaya, atau bekerja 

dengan kecepatan kerja dan perhatian terus 

menerus merupakan keseluruhan atau 

sebagian aspek pekerjaan. 

Kemampuan menyesuaikan diri dengan 

situasi yang menghendaki pencapaian 

dengan tepat menurut perangkat batas, 

toleransi atau standar-standar tertentu. 

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. 

I I berhubungan dengan benda-benda dan I 
Kode Arti 

1.b 

berhubungan dengan orang dalam niaga. 

2.b 1 Pilihan rnelakukan kegiatan-kegiatan yang 

I .a 

obyek-obyek. 

Pilihan rnelakukan kegiatan yang 

2.a 

Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan komunikasi data. 

Pilihan melakukan kegiatan yang 

3.a 

bersifat ilrniah dan teknik. 

Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, 

3.b 

konkrit & teratur. 

Pilihan melakukan kegiatan yang bersifat 

4.a 

abstrak dan kreatif. 

Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang 

4.b 

dianggap baik bagi orang lain. 

Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang 

5.a 

5.b 

berhubungan mesin dan teknik. 

Pilihan melakukan kegiatan yang menghasil- 
kan penghargaan dari pihak orang lain. 
Pilihan melakukan kegiatan yang menghasil- 
kan kepuasan nyata dan dengan proses. 



Tabel 11.4. Upaya Fisik 

Kode 
Berdiri 

Berjalan 

Duduk 

Mengangkat 

Membawa 

Mendorong 

Menarik 

Memanjat 

Menyimpan imbangan / mengatur imbangan 

Menunduk 

Berlutut 

Membungkuk 

Merangkak 

Arti 
Berada di suatu tempat dalam posisi tegak 

ditempat tanpa pindah ke tempat lain. 

Bergerak dengan jalan kaki. 

Berada dalam suatu tempat dalam posisi 

duduk biasa. 

Menaikkan atau menurunkan benda di satu 

tingkat ke tingkat lain (termasuk menarik ke 

atas). 

Memindahkan benda, umumnya dengan 

menggunakan tangan, lengan atau bahu. 

Menggunakan tenaga untuk memindahkan 

benda menjauhi badan. 

Menggunakan tenaga untuk memindahkan 

suatu benda ke arah badan (termasuk 

menyentak atau merenggut). 

Naik atau turun tangga, tiang, lorong dan 

lain-lain dengan menggunakan kaki, tangan, 

dan kaki. 

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. 

Melengkungkan tubuh dengan cara 

melekukkan tulang punggung dan kaki. 

Melengkungkan paha kaki pada lutut dan 

berdiam di suatu tempat dengan tubuh 

diatas lutut. 

Melengkungkan tubuh dengan cara meleng- 

kungkan tulang punggung sampai kira-kira 

sejajar dengan pinggang. 

Bergerak dengan menggunakan tangan dan 

lutut atau kaki dan tangan. 



Menjangkau 

Memegang 

Bekerja dengan jari 

Meraba 

Berbicara 

Mendengar 

Melihat 

Ketajaman jarak jauh 

Ketajaman jarak dekat 

Pengamatan secara mendalam 

Penyesuaian lensa mata 

Melihat berbagai wama 

Mengulurkan tangan dan lengan ke jutusan 

tertentu. 

Dengan satu atau dua tangan mengukur, 

menggenggarn, memutar dan lain 

sebagainya. 

Memungut, menjepit, menekan dan lain 

sebagainya dengan menggunakan jari 

(berbeda dengan "memegang" yang 

terutama menggunakan seluruh bagian 

tangan). 

Menyentuh dengan jari atau telapak tangan 

untuk mengetahui sifat-sifat benda seperti, 

suhu, bentuk. 

Menyatakan atau bertukar pikiran secara 

lisan agar dapat dipahami. 

Menggunakan telinga untuk mengetahui 

adanya suara. 

Usaha mengetahui dengan menggunakan 

rnata. 

Kejelasan penglihatan dalam jarak lebih dari 

5 meter. 

Kejelasan penglihatan kejelasan dalam 

jarak kurang dari 5 meter. 

Penglihatan dalam 3 dimensi, untuk 

menetapkan hubungan antara jarak, ruang 

serta cara melihat benda dimana benda 

tersebut berada dan sebagaimana adanya. 

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. 

Membedakan wama yang terdapat dalam 

pekerjaan. 



Tabel 11.5. Fungsi Jabatan 

Luas Melihat suatu daerah pandang, ke atas dan 

ke bawah pandang atau ke kanan atau ke 

kiri sedang mata tetap berada di titik 

tertentu. 

A. Tingkat Hubungan 

DO = Memadukan data 

D l  = Mengkoordinasikan data 

D2 = Menganalisis data 

D3 = Menyusun data 

D4 = Menghitung data 

05  = Menyalin data 

Pemegang Jabatan Dengan Data 

Menyatukan atau memadukan hasil analisis 

data untuk menernukan fakta menyusun 

karangan atau mengembangkan konsep, 

pengetahuan, interprestasi, menciptakan 

gagasan dengan menggunakan imajinasi. 

Menentukan waktu, tempat atau urutan 

operasi yang akan dilaksanakan atau 

tindakan yang harus diambil berdasarkan 

hasil analisa data, rnelaksanakan ketentuan 

atau melaporkan kejadian dengan cara 

menghubung-hubungkan mencari kaitan 

serta membandingkan data setelah data 

tersebut dianalisa. 

Mempelajari, mengurai, merinci dan menilai 

data untuk mendapatkan kejelasan, atau 

menyajikan tindakan alternatif. 

Mengerjakan, menghimpun atau 

mengelompokkan tentang data, orang atau 

benda. 

Mengerjakan perhitungan aritmatik, (tambah, 

kurang, bagi) mencacah tidak termasuk 

dalam. 

Menyalin, mencatat atau memindahkan data. 



D6 = Membandingkan 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. 

B. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Orang 

I Memberi bimbingan, saran, konsultasi atau 

I O0 - - Menasehati 1 nasehat kepada perorangan atau instansi I 
dalam pemecahan masalah berdasarkan 

disiplin ilmu, spiritual, atau prinsip - prinsip 

I I beradu pendapat, argumen, gagasan, I 
01 = Berunding 

keahlian lainnya. 

Menyelesaikan masalah tukar menukar dan 

penjelasan, peragaan, bimbingan teknis, 

atau memberikan rekomendasi atas dasar 

0 2  = Mengajar 

dengan pihak lain membuat keputusan. 

Melatih orang lain dengan memberikan 

I 1 ja, membagi tugas, menciptakan dan rneme- 1 
0 3  = Menyelia 

disiplin yang bersifat teknis. 

Menentukan atau menafsirkan prosedur ker- 

0 4  = Menghibur 

lihara hubungan yang harmonis diantara 

bawahan dan meningkatkan efisiensi. 

Menghibur orang lain, biasanya menggu- 

0 5  = Mempengaruhi 

lain untuk meminta, memberi informasi atau 

untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi 

yang sifatnya tidak konseptual. 

nakan media panggung, film, televisi dan 

radio. 

Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh 

0 6  = Berbicara - memberi tanda 

keuntungan dalam benda, jasa atau pen- 

dapat. 

Berbicara atau memberi tanda kepada orang 



07 = Melayani orang 

08  = Menerima instruksi 

Memenuhi kebutuhan atau permintaan 

orang lain atau hewan, baik yang dinya- 

takan atau yang tidak langsung dinyatakan 

tetap harus dilaksanakan menurut keten- 

tuan. Fungsi ini diperlukan pengetahuan dan 

keterampilan khusus untuk melaksana- 

kannya. 

Membantu melaksanakan kerja berdasarkan 

perintah atasan yang tidak memerlukan 

tanggapan. 

C. Tingkat Hubungan 

BO = Memasang mesin 

B1 = Mengerjakan persisi 

82 = Menjalankan - mengontrol 

mesin 

83 = Mengemudikan I menjalankan 

mesin 

84 = Mengerjakan benda dengan 

tangan atau perkakas 

B5 = Melayani mesin 

Pemegang Jabatan Dengan Benda 

Menyesuaikan mesin untuk melakukan 

suatu pekerjaan tertentu dengan mema- 

sang, mengubah komponen-komponennya 

atau memperbaiki mesin menurut standar. 

Menggunakan anggota badan atau perkakas 

untuk rnengerjakan, memindahkan, menga- 

rahkan atau menempatkan obyek secara 

tepat sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan dengan toleransi yang kecil. 

Menghidupkan, menyetel, mengatur kerja 

dan menghentikan mesin serta mengamati 

berbagai alat petunjuk pada 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. 

Menggunakan anggota badan, seperangkat 

alat perkakas tangan atau alat-alat khusus 

untuk mengerjakan, menggerakkan, menga- 

rahkan atau menempatkan benda. 

Menghidupkan, menghentikan dan menga- 

mati kerja mesin beserta peralatannya. 



86 = Memasukkan, mengeluarkan 

barang keldari mesin 

87 = Mernegang 

Menyisipkan, memasukan, rnencelupkan 

atau menempatkan bahan ke dalam atau 

memindahkan dari mesin, atau dari 

peralatan otomatis, atau yang dilayani, atau 

yang dioperasikan oleh karyawan- karyawan 

lainnya. 

Menggunakan anggota badan, perkakas 

tangan atau alat khusus lain dalam 

mengerjakan, memindahkan atau membawa 

benda. 
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ANAK LAMPIRAN 3 PERATURAN KEPALA BADAN 

KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : 12 TAHUN 2011 
TANGGAL : 28 JUNI 2011 

CONTOH PENGISIAN FORMULIR 
ANALISIS JABATAN 

1. Nama Jabatan : Operator Komputer 

2. Kode Jabatan : BKNl02/03102/ 88 

3. Unit Kerja : 

Eselon I : Sekretaris Utama 

Eselon II : Biro Kepegawaian 

Eselon Ill : Bagian Mutasi Kepegawaian 

Eselon IV : Subbag Pengadaan & Penempatan Pegawai 

4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi : 

5. lkhtisar Jabatan : 

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. 

Biro Kepegawaian 

I 
Bagian Mutasi 
Kepegawaian 

I 
I 1 

SubbagPengadaan 
& Penempatan 

Pegawai 

Subbag 
Kepangkatan & 

Jabatan 

Operator Komputer - - 



6. Uraian Tugas: 

a. Menerima dan membaca data yang masuk dan mencocokkan dengan buku 
ekspedisi untuk mengetahui jumlahnya. 

b. Menyiapkan kornputer dan menghidupkannya ke posisi on agar siap 
dioperasikan. 

c. Mernasukkan dan menyimpan data ke dalarn komputer agar data 
tersimpan dengan baik. 

d. Mencetak file dengan memasukkan kertas ke dalarn printer agar 
menghasilkan cetakan sesuai yang diperlukan. 

e. Menyerahkan hasil cetakan dan rnencatat 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 fie dan komputer dengan menjaga dari pihak lain yang tidak 

berkepentingan agar terhindar dari kerusakan. 
i. 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. 

7. Bahan Keja 

Untuk mencetak konsep suraV 
memo1 laporan yang telah 

rnencetak konsep suraV 
I laporan yang telah 



36 

8. Perangkatl Alat Kerja: 

Untuk menunjang pelaksanaan 

9. Hasil Kerja: 

sit Kerja 

ikan suratl memo1 lap 

10. Tanggung Jawab: 

a. Keakuratan hasil ketikan sesuai dengan standar pengetikan. 

b. Menjaga file dan komputer dari kerusakan. 

c. dst. 

Catatan: 

Kata kunci (keakuratan, kelancaran, kerahasiaan, kebenaran, kesesuaian, 
ketepatan, keselamatan, kerapihan, keamanan, kualitas, kuantitas, keutuhan, 
kelengkapan, keefektifan, kelayakan, keindahan, keharmonisan). 

11. Wewenang: 

a. Menggunakan perangkat komputer dengan baik. 
b. Menyiapkan dan menyajikan data yang diperlukan. 
c. dst 

Catatan : 

Kata kunci (meminta, menolak, memberikan, memutuskan, mengeluarkan, 
menggunakan, menentukan, rnenetapkan, menegur, mernotivasi, rnenilai). 
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12. Korelasi Jabatan: 

Kasubbag KP da Pelaksanaan tugas da 

13. Kondisi Lingkungan Ke ja: 

14. Resiko Bahaya: 

Dingin dengan perubahan 

Di tempat rendah dan sepi 

;ik I Men 

6. 

7. 

8. 

9. 

tal 

Karena melakukan pekejaan yang sama setiap 

Penerangan 

Suara 

Keadaan tempat keja 

Getaran 

Terang 

- 

Bersih 

- 



15. Syarat Jabatan: 

a, PangkaVGol. Ruang : Pengatur Mudal lllb 
b, Pendidikan : SLTA 
c. KursuslDiklat 

1) Penjenjangan - 
2) Teknis : Komputer 

d. Pengalaman kerja : 1 tahun di bidang pengetikan 
e. Pengetahuan kerja : Pengetahuan mengenai program-program 

komputer 
f. Keterampilankerja :Keterampilan mengetik, keterampilan teknik 

menyiapkan dan memelihara perangkat komputer, keterampilan 
mencetak file. 

g. Bakat Kerja 
1) G = lntelegensia 
2) V = Verbal 
3) N = Numerik 
4) Q = Ketelitian 
5) F = Kecekatan Jari 

Catatan : 
Tuliskan faktor-faktor bakat kerja seperti yang terdapat dalam Anak 
Lampiran 2 Tabel 2.1, yang dianggap dominan pada fungsi jabatan 
tersebut. 

h. Temperamen Kerja 
R = Rutinitas 

Catatan : 
Tuliskan faktor-faktor temperamen kerja seperti yang terdapat dalam 
Anak Lampiran 2 Tabel 2.2, yang dianggap dominan pada fungsi jabatan 
tersebut. 

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

Catatan : 
Tuliskan faktor-faktor minat kerja seperti yang terdapat dalam Anak 
Lampiran 2 Tabel 2.3, yang dianggap dominan pada fungsi jabatan 
tersebut. 



j. Upaya Fisik 
Berjalan, berdiri, duduk, melihat, dan bekerja dengan jari. 

Catatan : 
Tuliskan faktor-faktor upaya fisik seperti yang terdapat dalarn Anak 
Lampiran 2 Tabel 2.4, yang dianggap dominan pada fungsi jabatan 
tersebut. 

k. Kondisi Fisik 
1) Jenis Kelamin : Pria 
2) Umur : 25 tahun 
3) Tinggi badan : 160 cm 
4) Berat badan : 60 kg 
5) Postur badan : Tegap 
6) Penampilan : Rapi 

I. Fungsi Jabatan 
1) D5 = Menyalin data 
2) 07  = Melayani orang 
3) 85 = Melayani mesin 

Catatan : 
Tuliskan faktor-faktor fungsi pekeja seperti yang terdapat dalarn Anak 
Lampiran 2 Tabel 2.5, yang dianggap dominan pada fungsi jabatan 
tersebut. 

16. Prestasi Ke rja Yang Diharapkan 

m 
Satuar 



17. Butir Infomasi Lain : 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Mengetahui Atasan Langsung 

( ............................................... 1 

NIP. 

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

Yang membuat 

( ................................... 1 

NIP. 
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MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 
 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 35 TAHUN 2012  
 

TENTANG 
 

ANALISIS JABATAN  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH 
 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : 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 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri 
dan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
sehingga perlu diganti;  

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 

Mengingat  : a.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang    
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3890);  

  b.  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 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  c.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang perubahan 

atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

SALINAN 
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  d.  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); 

  e.  Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor  33 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4194); 

  f.  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135). 

  g.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tatakerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana 
telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja 
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 317); 

 

                    MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ANALISIS JABATAN 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH 
DAERAH. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Menteri  ini yang dimaksud dengan: 

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan 
organisasi negara. 

2. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan 

data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan. 

3. 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. 

4. 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. Setiap jabatan berisi sekelompok tugas yang berisi antara 5 

(lima) sampai 12 (dua belas) tugas dan setiap tugas diuraikan dengan 
jelas dalam rincian tugas, gambaran tentang apa yang dikerjakan, 
mengapa harus dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya. 
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5. Pangkat menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri 
Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian 

yang digunakan sebagai dasar penggajian. 

6. 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, dan kemampuan dari 

aspek psikologis dan kekuatan fisik. 

7. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal 

maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung 
jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh 
jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. 

8. 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. 

9. Evaluasi jabatan (job evaluation) adalah sebuah analisa untuk 
membuat estimasi nilai (pembobotan) dari sebuah pekerjaan; tugas-

tugas dikonversikan ke nilai (poin). 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Analisis Jabatan digunakan sebagai panduan bagi Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan kelembagaan, 
kepegawaian, perencanaan kebutuhan pendidikan dan 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 dan teknik pengumpulan dan pengolahan data 
jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah 

daerah.  

 

Pasal 3 

 

Tujuan analisis jabatan untuk penyusunan kebijakan program: 

a. Pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan;  

b. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan  

c. Evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, 

kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan 
dan pelatihan. 

 

BAB III 

TIM ANALISIS JABATAN  

 



                     - 4 - 

 

  

Bagian Pertama 

Kementerian Dalam Negeri 

 

Pasal 4 

 

(1) Untuk melaksanakan analisis jabatan pada Kementerian Dalam Negeri 
dibentuk Tim analisis jabatan. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 

Sekretaris Jenderal yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala 
Biro Organisasi. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Pengarah adalah Menteri Dalam Negeri; 

b. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Jenderal; 

c. Ketua adalah Kepala Biro Organisasi; 

d. Sekretaris adalah Kepala Bagian Analisa Jabatan; dan 

e. Anggota adalah terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dari 
komponen terkait.  

(4) Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf e, yaitu: 

a. Para pejabat struktural pada masing-masing komponen yang 
membidangi  kepegawaian atau sistem dan prosedur; 

b. Para pemangku jabatan fungsional umum pada masing-masing 

komponen yaitu penganalisa jabatan dan/atau yang menangani 
kepegawaian. 

 

Pasal 5 

 

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  ayat (1) mempunyai tugas: 

a. Memfasilitasi dan mengkoodinasikan pelaksanaan analisis jabatan di 
lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 

b. Memantau pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri; 

c. Mengolah dan menganalisa hasil analisis jabatan di lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri; 

d. Menetapkan hasil analisa jabatan di lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri; 

e. Membuat laporan hasil analisis jabatan di lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri. 

 

Bagian Kedua  

Provinsi 

 

Pasal 6 

 

(1) Untuk melaksanakan analisis jabatan pada Provinsi dibentuk tim 

analisis jabatan. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 
Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala 

Biro yang membidangi Organisasi. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
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a. Pengarah adalah Gubernur; 

b. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah; 

c. Ketua adalah Kepala Biro yang membidangi Organisasi; 

d. Sekretaris adalah Kepala Bagian yang membidangi  Analisa Jabatan; 
dan 

e. Anggota adalah terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dari 
Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

(4) Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf e, yaitu: 

a. Para pejabat struktural pada masing-masing Satuan Kerja 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. 

 

Pasal 7 

 

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  ayat (1) mempunyai tugas: 

a. Memfasilitasi dan mengkoodinasikan pelaksanaan analisis jabatan di 

lingkungan Pemerintah Provinsi; 

b. Memantau pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Pemerintah 
Provinsi; 

c. Mengolah dan menganalisa hasil analisis jabatan di lingkungan 
Pemerintah Provinsi; dan 

d. Menetapkan hasil analisa jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi; 

e. Membuat laporan hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah 
Provinsi. 

 

Bagian Ketiga  

Kabupaten/Kota 

 

Pasal 8 

 

(1) Untuk melaksanakan analisis jabatan pada kabupaten/kota 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/Walikota; 

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 terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dari 

Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

(4) Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf e, yaitu: 

a. Para pejabat struktural pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang membidangi  Kepegawaian; 

b. Para pemangku jabatan fungsional umum pada masing-masing 
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Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu penganalisa jabatan dan/atau 
yang menangani kepegawaian. 

 

Pasal 9 

 

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  ayat (1) mempunyai tugas: 

a. Memfasilitasi dan mengkoodinasikan pelaksanaan analisis jabatan di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; 

b. Memantau pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten/Kota; 

c. Mengolah dan menganalisa hasil analisis jabatan di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 

d. Menetapkan hasil analisa jabatan di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten/Kota; 

e. Membuat laporan hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

 

BAB IV 

PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN  

 

Pasal 10 

 

Analisis Jabatan dilaksanakan apabila terjadi perubahan organisasi untuk  

penataan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan kebutuhan pendidikan 
dan pelatihan. 

 

Pasal 11 

 

(1) Analisis jabatan dilaksanakan melalui tahapan:  

a. Persiapan; 

b. pengumpulan data; 

c. pengolahan data; 

d. verifikasi; 

e. penyempurnaan; dan 

f. penetapan hasil analisis jabatan. 

(2) Pelaksanaan analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari peraturan menteri ini. 

 

BAB V 

HASIL ANALISIS JABATAN 

 

Pasal 12 

 

(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; 
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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 tempat kerja; 

k. Upaya fisik; 

l. 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 menteri 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. 

 

Pasal 13 

 

Pembinaan dan penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: 

a. Penyusunan organisasi dan unit-unitnya; 

b. Pengembangan organisasi; 

c. Perampingan organisasi; dan  

d. Penggabungan unit-unit organisasi. 

 

Pasal 14 

                                                   

Pembinaan dan penataan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (1)  huruf b meliputi: 

a. Perencanaan kebutuhan pegawai; 

b. Rekrutmen, seleksi dan penempatan; 

c. Pengembangan karier; 

d. Mutasi; dan 

e. Kesejahteraan. 

 

Pasal 15 

 

Pembinaan dan penataan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1)  huruf  c meliputi: 

a. Tata kerja; 

b. Standarisasi; dan 
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c. Sistem kerja.  

 

Pasal 16 

 

Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan 
pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan pengetahuan pegawai 
sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan. 

 

 

 

BAB  VI 

PEMAPARAN HASIL ANALISIS JABATAN 

 

Pasal 17 

 

(1) Hasil pelaksanaan analisis jabatan Kementerian Dalam Negeri 
dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal di hadapan pejabat dari seluruh 

komponen sesuai bidang tugasnya. 

(2) Hasil pelaksanaan analisis jabatan Pemerintah Provinsi dipaparkan oleh 
Sekretaris Daerah di hadapan  para pimpinan satuan kerja perangkat 

daerah. 

(3) Hasil pelaksanaan analisis jabatan Pemerintah Kabupaten/Kota 

dipaparkan oleh Sekretaris Daerah di hadapan para pimpinan satuan 
kerja perangkat daerah. 

(4) Pemaparan hasil Analisis Jabatan dilakukan sebagai dasar untuk 

memperoleh masukan dan persetujuan pengesahan. 

 

BAB VII 

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN 

 

Pasal 18 

 

(1) Hasil analisis jabatan Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dalam 

Keputusan Menteri Dalam Negeri. 

(2) Hasil analisis jabatan pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah 

provinsi ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. 

(3) Hasil analisi jabatan pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah 
kabupaten/kota ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Walikota. 

 

Pasal 19 

 

Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 14 dituangkan 
dalam bentuk format pelaporan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

dan pemerintah daerah meliputi: 

a. Kata Pengantar; 

b. Daftar Isi; 

c. Bab I Pendahuluan; 

d. Bab II Kondisi Saat Ini dan Kondisi Yang Diharapkan; 
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e. Bab III Identifikasi Permasalahan dan Solusi; 

f. Bab IV Rekomendasi; 

g. Bab V Penutup; dan 

h. Lampiran. 

 

BAB VIII 

EVALUASI JABATAN  

 

Pasal 20 

 

(1) Hasil Analisis jabatan dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan 
evaluasi jabatan. 

(2) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk  

menetapkan nilai jabatan dan kelas jabatan. 

(3) Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan metode sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

(4) Evaluasi Jabatan dilaksanakan di lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri. 

 

BAB IX 

LAPORAN HASIL ANALISIS JABATAN 

 

Pasal 21 

 

(1) Gubernur melaporkan hasil analisis jabatan kepada Menteri Dalam 

Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk dilakukan evaluasi. 

(2) Bupati/Walikota melaporkan hasil analisis jabatan kepada Gubernur 
dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris 

Jenderal untuk dilakukan evaluasi. 

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 

setelah pelaksanaan analisis jabatan. 

 

BAB X 

PENDANAAN  

 

Pasal 22 

 

(1) Pendanaan pelaksanaan analisis jabatan di Lingkungan Kementerian  

Dalam Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. 

(2) Pendanaan pelaksanaan analisis jabatan di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi. 

(3) Pendanaan analisis jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten/Kota. 

 

BAB XI 
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KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 23 

 

Hasil analisis jabatan diterapkan dalam penataan kelembagaan, 

ketatalaksanaan, kepegawaian, dan perencanaan pendidikan dan pelatihan. 

 

Pasal 24 

 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan  
dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 25 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia.   

        Ditetapkan di Jakarta 

        pada tanggal 23 April 2012       

MENTERI DALAM NEGERI 

   REPUBLIK INDONESIA, 

 

                ttd 

               GAMAWAN FAUZI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Mei 2012       

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
                  REPUBLIK INDONESIA, 

                                 ttd 

 

         AMIR SYAMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 483 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

 
ttd 

 
ZUDAN ARIF FAKRULLOH 

Pembina Tk.I (IV/b) 
NIP. 19690824 199903 1 001 
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LAMPIRAN   
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR     : 35 TAHUN 2012 

TENTANG  : ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
DAN PEMERINTAH DAERAH 

 
 
 

I. PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN 

Seiring dengan bergulirnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu melakukan pembaharuan dan perubahan 
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek 
kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan 
(business process). Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar 
mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing secara 
bersih, efektif dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih 
baik. Dalam kaitannya dengan penataan kelembagaan, kepegawaian, dan perencanaan 
pelatihan dan pendidikan analisis jabatan mutlak dilakukan. 

Proses pelaksanaan analisis jabatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

I).  Persiapan: 
 

a. Perencanaan proses analisis jabatan. 
b. Pembentukan Tim. 
c. Pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan menjadi sasaran 
d. Penyampaian formulir analisis jabatan dan petunjuk pengisiannya. 

 
II). Pengumpulan Data Jabatan: 

 
a. Pengisian daftar pertanyaan. 
b. Interviuw. 
c. Observasi. 
d. Referensi. 

 
   III).  Pengolahan Data Jabatan: 

a. Penyusunan uraian jabatan. 
b. Penyusunan spesifikasi jabatan. 
c. Penyusunan Peta Jabatan. 

 
IV). 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. 

V).  Penyempurnaan 

Hasil verifikasi selanjutnya dilakukan penyempurnaan atas hasil analisis jabatan 
yang diperoleh dari tahapan II, III, dan IV. sebelum ditetapkan. 

VI). 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 
Menteri, Keputusan Gurbernur, Keputusan Bupati/Walikota. 
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A. Bagan Pengelompokan Informasi Jabatan 
 

Proses Mengurai Data Jabatan Menjadi Informasi Jabatan 

 
 
 
DATA JABATAN                                                   INFORMASI JABATAN 
 
 

I. Identitas Jabatan : Untuk Mengidentifikasi Jabatan Secara Tepat 
Dan Jelas : 

1. Kode Jabatan 
2. Nama Jabatan 
3. Unit kerja 

II. Ringkasan Tugas 
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 bersangkutan. 

III. Rincian Tugas jabatan : 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. 

IV. Hasil Kerja : Hasil kerja akhir yaitu keluaran (Out Put) kerja 
pemegang jabatan, dapat berupa: 

1. Benda; 
2. Jasa; 
3. Informasi. 

V. Bahan Kerja 

 

: Bahan kerja yaitu masukan (input) kerja yang 
diperlukan pemegang jabatan untuk mem-
peroleh hasil kerja dapat berupa: 

1. Benda; 
2. Jasa; 
3. Informasi. 

VI. Perangkat Kerja 

 

: Alat kerja yang digunakan pemegang jabatan 
dalam memproses bahan kerja menjadi hasil 
kerja, dapat berupa: 

1. Mesin; 
2. Perkakas Tangan; 
3. Perlengkapan;  
4. Alat kerja lain yang tidak termasuk mesin, 

perkakas tangan dan perlengkapan 

VII. Pelaksanaan Kerja : Segala Usaha Pemegang Jabatan Dalam Bekerja: 

1. Kewajiban; 
2. Tugas; 
3. Kegiatan; 
4. Unsur(Elemen) 
5. Tanggung Jawab; 
6. Wewenang; 
7. Fungsi pekerja / hubungan pekerja dengan 

data- orang-benda. 

VIII. Hubungan Jabatan  : Hubungan Dengan Jabatan, Bidang Dan Orang 

PROSES  
MENGUR
AI 
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Lain  

1. Jabatan Lain: 
a. Jabatan Atasan 
b. Jabatan Bawahan 

2. Bidang Kerja 
3. Orang Lain. 

IX. Keadaan Tempat Kerja 

 

 

: 
 

Keadaan tempat kerja adalah gambaran tentang 
kondisi tempat beserta lingkungan di sekitar 
tempat kerja 
1. Keadaan Ruang Kerja 
2. Suhu 
3. Penerangan 
4. Suara/ kebisingan 
5. Letak 
6. Getaran 
7. dan aspek-aspek tempat kerja lainnya yang 

menyebabkan ketidaknyamanan dalam 
bekerja.  
 

X. Upaya Fisik : 
 

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 

: 
 

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. 

XII. Syarat jabatan : 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 
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B. FORMULIR ANALISIS JABATAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
 

ANALISIS JABATAN 
 

KOMPONEN :…………………………… 
 

 

DAFTAR PERTANYAAN   

 
1. Identitas Pemangku 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 : 
ESELON III : 
ESELON II : 
ESELON I : 

1.8 Riwayat Jabatan :  
1.9 Pangkat : 
1.10 Pengetahuan : 
1.11 Keterampilan : 
1.12 Pendidikan/Pelatihan : 
1.13 Pengalaman kerja : 
1.14 Bakat kerja : 
1.15 Temperamen kerja : 
1.16 Minat kerja : 
1.17 Kondisi fisik : 

  
2. RINGKASAN TUGAS JABATAN : 

(Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang disusun dalam satu kalimat yang berisi 
what, how, dan why) 
 

3. RINCIAN TUGAS JABATAN 
(Sebutkan apa saja yang saudara kerjakan, bagaimana cara mengerjakannya serta apa 
tujuan tugas yang Saudara kerjakan- What, How, Why).  

 
NO 

 

RINCIAN TUGAS 

Apa yang 
dikerjakan 

Bagaimana dikerjakan Apa Tujuannya 

1    

dst    

Catatan: Jika ada tugas tambahan harap disebutkan. 
 
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) 

5. TANGGUNG JAWAB. 
(Sebutkan tanggung jawab yang dimiliki pemangku jabatan dalam pelaksanaan tugas) 
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6. HASIL KERJA. 
 (Tulislah hasil kerja yang Saudara peroleh dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
jabatan dan atau tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan) 

NO     HASIL   KERJA 

1  

Dst  

 
7. BAHAN KERJA. 

(Tulislah bahan-bahan yang Saudara gunakan atau obyek yang Saudara olah dalam 
melaksanakan tugas misalnya peraturan perundang-undangan yang terkait, database, 
dan lain-lain) 

NO BAHAN KERJA 

1  

Dst  

 
8. PERANGKAT KERJA. 

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

NO PERANGKAT KERJA 

1  

Dst  

  
9. HUBUNGAN JABATAN. 

(Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara berhubungan, baik timbal 
balik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan sebutkan untuk 
tugas apa Saudara berhubungan misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan 
Kementerian PAN dan RB, BKN, LAN ). 

 

 
NO 

 

 
JABATAN 

 
UNIT 

KERJA/INSTANSI 

 
HUBUNGAN TUGAS 

1    

Dst    

 
10. KEADAAN TEMPAT KERJA. 

(Sebutkan pula hal-hal yang menjadikan tempat kerja Saudara tidak nyaman, dan 
sebutkan pula penyebabnya. Misalnya :   panas karena di lapangan terbuka, sangat 
dingin karena AC, bising     karena    ruangan    dekat   mesin    produksi, dan 
sebagainya). 

 

NO 
 

HAL-HAL YANG TIDAK 
NYAMAN 

PENYEBAB 

1   

Dst   

 
11. UPAYA FISIK 

(Sebutkan upaya fisik yang banyak Saudara gunakan dalam melaksanakan tugas, 
misalnya mata untuk operator computer). 

NO 
 

UPAYA FISIK 

1  

Dst  

 
12. KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA 

(Sebutkan penyakit atau kecelakaan fisik yang dapat ditimbulkan sebagai akibat 
melaksanakan tugas, misalnya arsiparis beresiko terkena penyakit asthma). 

NO 
 
NAMA PENYAKIT/JENIS 

KECELAKAAN FISIK 
PENYEBAB 

1   
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Dst   

 

13. SYARAT JABATAN 
13.1 PANGKAT 

(Pangkat  dan golongan minimal yang dapat menduduki  jabatan   ini) 

PANGKAT GOLONGAN 

  

  

 
13.2 PENGETAHUAN 

NO 

 
PENGETAHUAN 

1  

Dst  

 
13.3 KETERAMPILAN 

NO 

 
KETERAMPILAN 

1  

Dst  

 
13.4 PENDIDIKAN / PELATIHAN 

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

 
NO 

 
PENDIDIKAN JURUSAN 

1   

St   

 
 

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

 

NO 
 

 
PENGALAMAN DALAM JABATAN 

 
LAMA 

 

1   

Dst   

 
13.6 BAKAT KERJA 

NO 
 

 

BAKAT KERJA 

1  

Dst  

 
 
13.7 TEMPERAMEN KERJA 

NO 
 

 
TEMPERAMEN KERJA 

1  
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Dst  

 
13.8 MINAT KERJA 

NO 
 

 
MINAT KERJA 

1  

Dst  

 
 

13.9 KONDISI FISIK 
           (Menurut Saudara, jenis kelamin apa dan usia berapa untuk menduduki jabatan      

ini) 

NO 
 

 
KONDISI FISIK 

1  

St  
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C. FORMULIR ANALISIS JABATAN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA 
 

ANALISIS JABATAN 
 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH :…………………………… 
 
 

DAFTAR PERTANYAAN   

 
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 : 
 ESELON III : 
 ESELON II : 
 ESELON I : 
1.1 Riwayat Jabatan :  
1.2 Pangkat : 
1.3 Pengetahuan : 
1.4 Keterampilan : 
1.5 Pendidikan : 
1.6 Kursus/Pelatihan : 
1.7 Pengalaman kerja : 
1.8 Bakat kerja : 
1.9 Temperamen kerja : 
1.10 Minat kerja : 
1.11 Kondisi fisik  

 
2. RINGKASAN TUGAS JABATAN  

(Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang disusun dalam satu kalimat yang berisi 
what, how, dan why) 
 

3. RINCIAN TUGAS JABATAN 
(Sebutkan apa saja yang saudara kerjakan, bagaimana cara mengerjakannya serta apa 
tujuan tugas yang Saudara kerjakan- What, How, Why).  

 
NO 

 

RINCIAN TUGAS 

Apa yang 
dikerjakan 

Bagaimana dikerjakan Apa Tujuannya 

1    

dst    

Catatan: Jika ada tugas tambahan harap disebutkan. 
 
 
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) 
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5. TANGGUNG JAWAB 

(Sebutkan tanggung jawab yang dimiliki pemangku jabatan dalam pelaksanaan tugas) 
 
6. HASIL KERJA  : 

 (Tulislah hasil kerja yang Saudara peroleh dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
jabatan dan atau tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan) 

NO     HASIL   KERJA 

1  

Dst  

 
7. BAHAN KERJA. 

(Tulislah bahan-bahan yang Saudara gunakan atau obyek yang Saudara olah dalam 
melaksanakan tugas misalnya peraturan perundang-undangan yang terkait, database, 
dan lain-lain) 

NO BAHAN KERJA 

1  

Dst  

 
8. PERANGKAT KERJA : 

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

NO PERANGKAT KERJA 

1  

Dst  

  
9. HUBUNGAN JABATAN. 

(Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara berhubungan, baik timbal 
balik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan sebutkan untuk 
tugas apa Saudara berhubungan misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan 
Kementerian PAN dan RB, BKN, LAN ). 

 

 
NO 

 

 
JABATAN 

 
UNIT 

KERJA/INSTANSI 

 
HUBUNGAN TUGAS 

1    

Dst    

 
10. KEADAAN TEMPAT KERJA 

(Sebutkan pula hal-hal yang menjadikan tempat kerja Saudara tidak nyaman, dan 
sebutkan pula penyebabnya. Misalnya :   panas karena di lapangan terbuka, sangat 
dingin karena AC, bising     karena    ruangan    dekat   mesin    produksi, dan 
sebagainya). 

 

NO 
 

HAL-HAL YANG 
TIDAK NYAMAN 

PENYEBAB 

1   

Dst   

 
11. UPAYA FISIK 

(Sebutkan upaya fisik yang banyak Saudara gunakan dalam melaksanakan tugas, 
misalnya mata untuk operator computer). 

NO 
 

UPAYA FISIK 

1  

Dst  

 
12. KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA 
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(Sebutkan penyakit atau kecelakaan fisik yang dapat ditimbulkan sebagai akibat 
melaksanakan tugas, misalnya arsiparis beresiko terkena penyakit asthma). 

NO 
 
NAMA PENYAKIT/JENIS 

KECELAKAAN FISIK 
PENYEBAB 

1   

Dst   

 
 

13. SYARAT JABATAN 
13.1  PANGKAT 

(Pangkat  dan golongan minimal yang dapat menduduki  jabatan   ini) 

PANGKAT GOLONGAN 

  

  

 
13.2 PENGETAHUAN 

NO 

 
PENGETAHUAN 

1  

Dst  

 
13.3 KETERAMPILAN 

NO 

 
KETERAMPILAN 

1  

Dst  

 
13.4 PENDIDIKAN  

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

 
NO 

 
PENDIDIKAN JURUSAN 

1   

St   

 
13.5  KURSUS / PELATIHAN 

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

NO 

 
JENIS  KURSUS    /   PELATIHAN 

1  

Dst  

 
13.6 PENGALAMAN KERJA 

(Menurut Saudara, untuk dapat menduduki jabatan ini harus berpengalaman 
dalam jabatan atau di bidang apa dan berapa lamanya) 

 

NO 
 

 
PENGALAMAN DALAM JABATAN 

 
LAMA 

 

1   

Dst   
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13.7 BAKAT KERJA 

NO 
 

 
BAKAT KERJA 

1  

Dst  

 
13.8 TEMPERAMEN KERJA 

NO 
 

 
TEMPERAMEN KERJA 

1  

Dst  

 
13.9 MINAT KERJA 

NO 
 

 
MINAT KERJA 

1  

Dst  

 
 

13.10 KONDISI FISIK 
           (Menurut Saudara, jenis kelamin apa dan usia berapa untuk menduduki jabatan 

ini) 

NO 
 

 
KONDISI FISIK 

1  

St  
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II. FORMULIR URAIAN JABATAN 

 

 

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 :  

 14.1 Pangkat :  

14.2 Pengetahuan Kerja :  

14.3 Keterampilan :  

14.4 Pendidikan Formal 

Minimum 

:  

14.5 Pelatihan/Kursus :  

14.6 Pengalaman Kerja :  

14.7 Bakat Kerja :  

14.8 Temperamen Kerja :  

14.9 Minat Kerja :  

14.10 Kondisi Fisik :  
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III.  STRUKTUR PETA JABATAN UNIT ESELON  

 
A. STRUKTUR PETA JABATAN UNIT ESELON I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

 

 

     

 

 

 

              

            - JFU                               -JFU                                 -JFU                                         -JFU                   

             - JFU                              -JFU                                 -JFU                                         -JFU                         

             - JFU                              -JFU                                 -JFU                                         -JFU                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok Jabatan  
Fungsional Tertentu 

     

     

     

 
NAMA JABATAN 

ESELON I 

NAMA 
JABATAN 
ESELON II 

 

NAMA 
JABATAN 
ESELON II 

 

NAMA 
JABATAN 
ESELON II 

 

NAMA 
JABATAN 
ESELON II 

 

Nama Jabatan 

Eselon III 
Nama Jabatan 
Eselon III 

Nama Jabatan 
Eselon III 

Nama Jabatan 

Eselon III 

Nama Jabatan 

Eselon IV 

Nama Jabatan 
Eselon IV 

Nama Jabatan 
Eselon IV 

Nama Jabatan 
Eselon IV 
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B. STRUKTUR PETA JABATAN UNIT ESELON II 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

              

            - JFU                               -JFU                                 -JFU                                         -JFU                   

             - JFU                              -JFU                                 -JFU                                         -JFU                         

             - JFU                              -JFU                                 -JFU                                         -JFU                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MENTERI DALAM NEGERI 
   REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
                                                                                                        ttd 

 
                                                                                             GAMAWAN FAUZI 
 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

 
ttd 

 
ZUDAN ARIF FAKRULLOH 

Pembina Tk.I (IV/b) 
NIP. 19690824 199903 1 001 

 
 

Kelompok Jabatan  
Fungsional Tertentu 

     

     

     

 
NAMA JABATAN 

ESELON II 

NAMA 
JABATAN 

ESELON III 
 

NAMA 
JABATAN 

ESELON III 

 

NAMA 
JABATAN 

ESELON III 

 

NAMA 
JABATAN 

ESELON III 
 

Nama Jabatan 
Eselon III 

Nama Jabatan 
Eselon III 

Nama Jabatan 
Eselon III 

Nama Jabatan 

Eselon III 



 

 

 

 

 

 

 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melakukan pembaharuan dan 

perubahan mendasar terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut 

aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya 

manusia aparatur dan ketatalaksanaan serta 

membangun aparatur negara agar mampu 

mengemban misi, tugas, dan fungsi serta peranannya 

masing-masing secara bersih, efektif, dan efisien, 

dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang 

lebih baik; 

b. bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun 

kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri 

Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 94 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara serta untuk melaksanakan Pasal 

6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

SALINAN 
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tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu ada 

pengaturan mengenai pedoman analisis jabatan dan 

analisis beban kerja; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang 

Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6264); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 

PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN 

KERJA. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

  

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :  
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1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 

ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan 

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah.  

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 

disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan 

atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

3. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan 

pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai 

negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, 

etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari 

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.  

4. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja adalah pengelolaan Pegawai Pemerintah 

Dengan Perjanjian Kerja untuk menghasilkan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas 

dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, 

kolusi dan nepotisme.  

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara 

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan.  

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 

waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan.  

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 
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seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan 

organisasi. 

8. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA 

adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta 

administrasi pemerintahan dan pembangunan.  

9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF 

adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 

tertentu. 

10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat 

JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi 

pemerintah. 

11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan 

pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

12. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan 

instansi daerah.  

13. lnstansi Pusat adalah kementerian, lembaga 

pemerintah nonkementerian, kesekretariatan 

lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga 

nonstruktural.  

14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi 

dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi 

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan 

rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis 

daerah.  

15. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, 

pencatatan, pengolahan dan penyusunan data 

jabatan menjadi informasi jabatan.  

16. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat 

jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan 
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jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur 

unit organisasi dari tingkat yang paling rendah 

sampai dengan yang paling tinggi.  

17. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang 

dilakukan secara sistematis untuk memperoleh 

informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi 

kerja organisasi berdasarkan volume kerja. 

18. Menteri adalah menteri yang menangangi urusan 

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur 

Negara. 

 

Pasal 2 

(1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib 

melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban 

kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta 

jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan 

ASN.  

(2) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban 

kerja berpedoman pada Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri. 

 

BAB II 

PELAKSANA ANALISIS JABATAN  

DAN ANALISIS BEBAN KERJA  

 

Pasal 3 

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di instansi 

pemerintah pusat dilaksanakan oleh unit organisasi 

JPT Pratama yang secara fungsional membidangi 

analisis jabatan dan analisis beban kerja.  

(2) Analisis jabatan dan analisis beban kerja di 

lingkungan pemerintah provinsi dilaksanakan oleh 

unit organisasi JPT Pratama yang secara fungsional 

membidangi analisis jabatan dan analisis beban 

kerja.  
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(3) Analisis jabatan dan analisis beban kerja di 

lingkungan pemerintah kabupaten/kota 

dilaksanakan oleh unit organisasi administrator yang 

secara fungsional membidangi analisis jabatan dan 

analisis beban kerja.  

 

BAB III 

TIM ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  

 

Pasal 4 

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan 

analisis beban kerja pada masing-masing Instansi 

Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian 

membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja.  

(2) Tugas Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis 

Beban Kerja adalah mengumpulkan data, menyusun 

informasi jabatan, memverifikasi data, serta 

mengumpulkan beban kerja dalam jangka waktu 

satu tahun. 

 

Pasal 5 

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota 

Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban 

Kerja adalah:  

a. PNS dan/atau PPPK yang telah mengikuti 

pelatihan dan/atau bimbingan teknis analisis 

jabatan serta analisis beban kerja dan/atau; 

b. syarat objektif lain yang ditentukan oleh pejabat 

yang berwenang, termasuk pengalaman dan 

kemampuan lain yang diperlukan dalam 

pelaksanan tugas tim.  

(2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Analisis 

Jabatan dan Analisis Beban Kerja terdiri atas:  

a. Seorang Ketua merangkap anggota;  

b. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan  
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c. Paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota, termasuk 

ketua dan sekretaris.  

(3) Untuk menjamin objektivitas dalam pelaksanaan 

analisis jabatan dan analisis beban kerja, kriteria 

jumlah Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis 

Beban Kerja anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan 

dan Analisis Beban Kerja ditetapkan dalam jumlah 

ganjil.  

(4) Ketua Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis 

Beban Kerja dapat ditunjuk dari seorang pejabat JPT 

Pratama atau Administrator yang secara fungsional 

bertanggung jawab di bidang organisasi dan/atau 

kepegawaian.  

(5) Sekretaris Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja dapat ditunjuk paling rendah 

seorang pejabat Pengawas yang memiliki 

kemampuan dan pengalaman teknis di bidang 

analisis jabatan dan analisis beban kerja atau 

Pejabat Fungsional yang membidangi analisis 

jabatan dan analisis beban kerja.   

(6) Tugas Ketua Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja adalah:  

a. membuat rencana kerja pelaksanaan analisis 

jabatan dan analisis beban kerja;  

b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada 

anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja; dan  

c. menyampaikan hasil pelaksanaan analisis 

jabatan dan analisis beban kerja kepada Pejabat 

Pembina Kepegawaian instansi yang 

bersangkutan.  

(7) Tugas Sekretaris Tim adalah:  

a. membantu Ketua Tim dalam melaksanakan 

tugasnya;  

b. Menyiapkan bahan diskusi, seminar atau 

lokakarya;  



- 8 - 
 

c. Menyelenggarakan diskusi, seminar atau 

lokakarya; dan  

d. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan 

untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan 

dan analisis beban kerja, dan 

e. Melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan 

dan analisis beban kerja kepada Ketua Tim.  

(8) 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 

analisis beban kerja;  

d. menyusun hasil akhir analisis jabatan dan 

analisis beban kerja, dan; 

e. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan 

dan analisis beban kerja kepada Sekretaris Tim.   

 

Pasal 6 

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh 

Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban 

Kerja pada instansi Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian (PPK).  

(2) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja 

Instansi Pemerintah  sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara. 

(3) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) hasil analisis jabatan dan analisis beban 

kerja Instansi Pemerintah Daerah disampaikan juga 

kepada Menteri Dalam Negeri. 
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(4) Penyampaian hasil analisis jabatan dan analisis 

beban kerja kepada Menteri menggunakan sistem 

aplikasi elektronik.  

 

Pasal 7 

Ketentuan  mengenai tata cara pelaksanaan penyusunan 

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja diatur oleh  

Kepala Badan Kepegawaian Negara.  

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP  

 

Pasal 8 

Ketentuan mengenai Analisis Jabatan dan Analisis 

Beban Kerja pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah 

dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan 

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:   

a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 

tentang Pedoman Analisis Jabatan; dan 

b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 75 Tahun 2004 tentang Penghitungan 

Kebutuhan Formasi Berdasarkan Analisis Beban 

Kerja, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
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Pasal 10 

Instansi Pemerintah wajib menyesuaikan Analisis 

Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan 

Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun 

terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.  

 

Pasal 11 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat 

diundangkan. 
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DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN   

PERATURAN MENTERI 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI 

NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN 

ANALISIS BEBAN KERJA 

 

 

I. ANALISIS JABATAN 

 

A. PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN 

Seiring dengan bergulirnya Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan pembaharuan dan 

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan 

terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya 

manusia aparatur dan ketatalaksanaan (business process). Tujuan reformasi 

birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban 

misi, tugas, dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, 

efektif, dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih 

baik. Dalam kaitannya dengan penataan kelembagaan, kepegawaian, dan 

perencanaan pelatihan dan pendidikan, penyusunan sasaran kerja, 

penetapan standar kompetensi, penetapan kelas jabatan dan pengawasan, 

maka setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan. 

Proses pelaksanaan analisis jabatan dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

a. Persiapan: 

a. Perencanaan proses analisis jabatan. 

b. Pembentukan Tim. 

c. Pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan menjadi sasaran. 

d. Penyampaian formulir analisis jabatan dan petunjuk pengisiannya. 

b. Pengumpulan Data Jabatan: 

1. Pengisian daftar pertanyaan. 

2. Wawancara. 
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3. Observasi. 

4. Referensi. 

c. Pengolahan Data Jabatan: 

1. Penyusunan uraian jabatan. 

2. Penyusunan spesifikasi jabatan. 

3. Penyusunan peta jabatan. 

d. Verifikasi Jabatan 

Hasil pengolahan data jabatan diperiksa kebenarannya melalui 

pengecekan ulang untuk mengetahui ada tidaknya hal yang perlu 

diperbaiki terhadap informasi jabatan: 

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

jabatan, dan ikhtisar jabatan.  

2. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran 

atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau 

menyatu dalam satu wadah jabatan, tugas, dan fungsi yang sama 

sebaiknya menggunakan nama jabatan yang sama. 

3. Kode Jabatan adalah kode yang merepresentasikan suatu jabatan, 

yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi jabatan.  

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

tugas yang dilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat yang 

mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.  

5. Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan 

tugas dengan baik.  

6. 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.  

7. Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku 

jabatan.  

8. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja 

(tugas) menjadi hasil kerja.  

9. Perangkat Kerja adalah acuan atau pedoman yang digunakan untuk 

mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja. 
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10. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang 

dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta segi-

seginya. 

11. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan untuk 

mengambil sikap atau menentukan sikap pengambilan keputusan. 

12. Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal lain yang dapat dipenuhi 

oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat 

melaksanakan tugas dengan baik.  

 

B. 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 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 

Tabel Pengelompokan Informasi Jabatan 

 

INFORMASI JABATAN 

I. Identitas 

Jabatan 

: 
Untuk mengidentifikasi jabatan secara tepat dan jelas sesuai 

dengan tugas dan fungsi: 

1. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan 

gambaran atas isi jabatan. Sekelompok tugas yang 

melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan, 

tugas dan fungsi yang sama sebaiknya menggunakan 

nama jabatan yang sama (JPT Utama, JPT Madya, JPT 

Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, dan 

Jabatan Fungsional). 

 

2. Kode Jabatan adalah kode yang merepresentasikan suatu 

jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi 

jabatan. 

3. Unit kerja adalah tempat kedudukan jabatan yang terlihat 

dalam susunan struktur organisasi, selanjutnya 

tergambar dalam peta jabatan. 

II. Iktisar 

Jabatan 

: 
Merupakan keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun 

dalam 1 (satu) kalimat. Iktisar jabatan dirumuskan dari tugas 

yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang 
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bersangkutan. 

III. Kualifikas

i Jabatan 

: 
Kualifikasi yang berkesesuian dengan tugas dan fungsi 

jabatan memuat minimal : 

1. Pendidikan formal  

2. Pendidikan dan pelatihan 

3. Pengalaman kerja 

IV. Tugas 

Pokok 

: 
Paparan atau uraian atas semua tugas jabatan yang 

merupakan upaya pokok yang harus dilakukan oleh 

pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi 

hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam 

kondisi pelaksanaan tertentu. 

V. Hasil 

Kerja 

: 
Keluaran (output) kerja jabatan dengan ukuran kuantitas, 

kualitas, waktu dan/atau biaya dapat berupa: 

1. Benda; 

2. Jasa;  

3. Informasi. 

VI. Bahan 

Kerja 

 

: 
Masukan (input) kerja yang diperlukan pemegang jabatan 

untuk memperoleh hasil kerja dapat berupa: 

1. Benda; 

2. Jasa;  

3. Informasi. 

VII. Perang-

kat Kerja 

 

: 
Alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam 

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja, dapat berupa: 

1. SOP; 

2. Peraturan; 

3. Alat kerja lain yang tidak termasuk mesin, perkakas 

tangan dan perlengkapan 

VIII. Tanggun

g Jawab 

: Tuntutan jabatan terhadap kesanggupan pegawai untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 

IX. Wewenan

g 

: 
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. 

X. Korelasi 

Jabatan 

: 
Hubungan kerja antara jabatan yang dianalisis dengan 

jabatan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan 
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baik timbal balik maupun searah, baik vertikal, horizontal 

maupun diagonal.  

XI. Kondisi 

Lingkung

-an Kerja 

: 
Keadaan tempat jabatan tersebut melaksanakan tugas 

meliputi aspek lokasi kerja, suhu, udara, luas ruangan, letak, 

penerangan, suara, keadaan tempat kerja, dan getaran. 

XII. Resiko 

Bahaya 

: 
Potensi kejadian atau keadaan yang dapat membahayakan 

keselamatan atau kesehatan secara fisik atau kejiawaan 

pegawai ketika melaksanakan tugas jabatan. 

XIII. Syarat 

Jabatan  

: 
Syarat minimal yang harus dimiliki pegawai untuk 

menduduki jabatan : 

1. Keterampila

n kerja 

 

Menguasai penggunaan bahan pekerjaan. 

2. Bakat kerja 

a G, Intelegensia 

Kemampuan 

belajar secara 

umum. 

b V, Bakat Verbal 

Kemampuan untuk 

me-mahami arti 

kata-kata dan 

penggunaannya 

secara tepat dan 

efektif. 

c 
N, Bakat  

    Numerik 

Kemampuan untuk 

me-lakukan operasi 

aritma-tik secara 

tepat dan aku-rat. 

d 

S, Bakat  

    pandang   

    ruang 

Kemampuan 

berpikir secara 

visual mengenai 

bentuk-bentuk 

geometris, untuk 

memahami gambar-

gambar dari benda- 

benda tiga dimensi. 

e 
P, Bakat  

    Penerapan 

Kemampuan 

menyerap 
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    Bentuk perincian- 

perincian yang 

berkaitan dalam 

objek atau dalam 

gambar atau dalam 

bahan grafik.     

f 
Q, Bakat  

    ketelitian 

Kemampuan 

menyerap perincian 

yang berkaitan 

dalam bahan verbal 

atau dalam tabel. 

g 
K, Koordinasi  

    Motorik 

Kemampuan untuk 

mengkoordinasikan 

mata dan tangan 

secara cepat dan 

cermat dalam 

membuat gerakan 

yang cepat. 

h 
F, Kecekatan    

Jari 

Kemampuan 

menggerakkan jari-

jemari dengan 

mudah dan perlu 

keterampilan. 

i 

E, Koordinasi  

    Mata, Tangan, 

Kaki 

Kemampuan 

menggerakkan 

tangan dan kaki 

secara koordinatif 

satu sama lain 

sesuai dengan 

rangsangan 

penglihatan. 

j 

C, Kemampuan   

membedakan    

warna 

Kemampuan 

memadukan atau 

membedakan 

berbagai warna 

yang asli, yang 

gemerlapan. 
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k 
M, Kecekatan 

     Tangan 

Kemampuan 

menggerakkan 

tangan dengan mu-

dah dan penuh 

keterampilan. 

3. Temperame

n kerja 

a 

D, Directing  

    Control  

    Planning  

    (DCP) 

Kemampuan 

menyesuaikan diri 

menerima tang-

gung jawab untuk 

kegiatan 

memimpin, 

mengendalikan 

atau 

merencanakan. 

b 

F, Feeling- 

    Idea- 

    Fact (FIF) 

Kemampuan 

menyesuaikan diri 

dengan kegiatan 

yang mengandung 

penafsiran 

perasaan, gagasan 

atau fakta dari 

sudut pandangan 

pribadi. 

c 
I, Influencing  

   (INFLU) 

Kemampuan 

menyesuaikan diri 

untuk pekerjaan-

pekerjaan 

mempengaruhi 

orang lain dalam 

pendapat, si-kap 

atau pertimbangan 

mengenai gagasan. 

d 

J, Sensory &  

   Judgmental  

   Creteria (SJC) 

Kemampuan 

menyesuaikan diri 

pada kegiatan 

perbuatan 

kesimpulan 
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penilaian atau 

pembuatan 

peraturan 

berdasar-kan 

kriteria rangsangan 

indera atau atas 

dasar 

pertimbangan 

pribadi. 

e 

M, Measurable  

     and  

     Verifiable  

    Creteria  

    (MVC) 

Kemampuan 

menyesuaikan diri 

dengan kegiatan 

pengambilan 

peraturan, 

pembuatan pertim- 

bangan, atau 

pembuatan 

peraturan 

berdasarkan 

kriteria yang diukur 

atau yang dapat 

diuji. 

f 

P, Dealing with  

    People  

    (DEPL) 

Kemampuan 

menyesuaikan diri 

dalam 

berhubungan 

dengan orang lain 

lebih dari hanya 

penerimaan dan 

pembuatan 

instruksi. 

g 

R, Repetitive  

    and  

    Continuous 

    (REPCON) 

Kemampuan 

menyesuaikan diri 

dalam kegiatan-

kegiatan yang 

berulang, atau 

secara terus 
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menerus 

melakukan 

kegiatan yang 

sama, sesuai de-

ngan perangkat 

prosedur, urutan 

atau kecepatan 

tertentu. 

h 

S, Performing  

    Under Stress  

    (PUS) 

 

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. 

i 

T, Set of  

     Limits,   

    Tolerance  

    and Other  

    Standart  

    (STS) 

Kemampuan 

menyesuaikan diri 

dengan situasi yang 

menghendaki pen-

capaian dengan 

tepat menurut 

perangkat ba-tas, 

toleransi atau 

standar-standar 

tertentu. 

j 
V, Variety and  

    Changing  

Kemampuan 

menyesuaikan diri 
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    Conditions   

    (VARCH) 

untuk melaksa-

nakan berbagai 

tugas, sering 

berganti dari tugas 

yang satu ke tugas 

yang lainnya yang 

"berbeda" sifatnya, 

tanpa kehilangan 

efisiensi atau 

ketenangan diri. 

4. Minat kerja 

a Realistik 

Aktivitas yang 

memerlukan 

manipulasi 

eksplisit, teratur 

atau sistematik 

terhadap 

obyek/alat/benda/ 

mesin 

b Investigatif 

Aktivitas yang 

memerlukan 

penyelidikan obser-

vasional, simbolik 

dan sistematik 

terhadap fenomena 

dan kegiatan 

ilmiah. 

c Artistik 

Aktivitas yang 

sifatnya ambigu, 

kreatif, bebas dan 

tidak sistematis 

dalam proses 

penciptaan 

produk/karya 

bernilai seni. 

d Sosial 

Aktivitas yang 

bersifat sosial atau 

memerlukan 
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keterampilan 

berkomunikasi 

dengan orang lain. 

e Kewirausahaan 

Aktivitas yang 

melibatkan 

kegiatan 

pengelolaan/ 

manajerial untuk 

pencapaian tujuan 

organisasi. 

f Konvensional 

Aktivitas yang 

memerlukan 

manipulasi data 

yang eksplisit, 

kegiatan 

administrasi, rutin 

dan klerikal. 

5. Upaya Fisik 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 

a Berdiri 

Berada di suatu 

tempat dalam 

posisi tegak 

ditempat tanpa 

pindah ke tempat 

lain. 

b Berjalan 
Bergerak dengan 

jalan kaki. 

c Duduk 

Berada dalam 

suatu tempat 

dalam posisi duduk 

biasa. 

d Mengangkat 
Menaikkan atau 

menurunkan benda 
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di satu tingkat ke 

tingkat lain 

(termasuk menarik 

ke atas). 

e Membawa 

Memindahkan 

benda, umumnya 

dengan 

menggunakan 

tangan, lengan atau 

bahu. 

f Mendorong 

Menggunakan 

tenaga untuk 

memindahkan 

benda menjauhi 

badan. 

g Menarik 

Menggunakan 

tenaga untuk 

memindahkan 

suatu benda ke 

arah badan 

(termasuk 

menyentak atau 

merenggut). 

h Memanjat 

Naik atau turun 

tangga, tiang, 

lorong dan Iain-lain 

dengan 

menggunakan kaki, 

tangan, dan kaki. 

i 

Menyimpan 

imbangan /  

mengatur 

imbangan 

Agar tidak jatuh 

badan waktu 

berjalan, berdiri, 

membungkuk, atau 

berdiri di atas 

tempat yang agak 

sempit, licin dan 

tinggi tanpa alat 
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pegangan, atau 

mengatur 

imbangan pada 

waktu melakukan 

olah raga senam. 

j Menunduk 

Melengkungkan 

tubuh dengan cara 

melekukkan tulang 

punggung dan kaki. 

k Berlutut 

Melengkungkan 

paha kaki pada 

lutut dan berdiam 

di suatu tempat 

dengan tubuh di 

atas lutut. 

l Membungkuk 

Melengkungkan 

tubuh dengancara 

melengkungkan 

tulang punggung 

sampai kira-kira 

sejajar dengan 

pinggang. 

m Merangkak 

Bergerak dengan 

menggunakan 

tangan dan lutut 

atau kaki dan 

tangan. 

n Menjangkau 

Mengulurkan 

tangan dan lengan 

ke jurusan 

tertentu. 

o Memegang 

Dengan satu atau 

dua tangan 

mengukur, 

menggenggam, 

memutar dan lain 

sebagainya. 
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p 
Bekerja dengan 

jari 

Memungut, 

menjepit, menekan 

dan lain sebagainya 

dengan 

menggunakan jari 

(berbeda dengan 

"memegang" yang 

terutama 

menggunakan 

seluruh bagian 

tangan). 

q Meraba 

Menyentuh dengan 

jari atau telapak 

tangan untuk 

mengetahui sifat 

benda seperti, 

suhu, bentuk. 

r Berbicara 

Menyatakan atau 

bertukar pikiran 

secara lisan agar 

dapat dipahami. 

s Mendengar 

Menggunakan 

telinga untuk 

mengetahui adanya 

suara. 

t Melihat 

Usaha mengetahui 

dengan 

menggunakan 

mata. 

u 
Ketajaman 

jarak jauh 

Kejelasan 

penglihatan dalam 

jarak lebih dari 5 

meter. 

v 
Ketajaman  

jarak dekat 

Kejelasan 

penglihatan dalam 

jarak kurang dari 5 

meter. 
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w 

Pengamatan  

secara  

mendalam 

Penglihatan dalam 

3 dimensi, untuk 

menetapkan 

hubungan antara 

jarak, ruang serta 

cara melihat benda 

dimana benda 

tersebut berada 

dan sebagaimana 

adanya. 

x 
Penyesuaian  

lensa mata 

Penyesuaian lensa 

mata untuk melihat 

suatu benda yang 

sangat penting bila 

melaksanakan 

pekerjaan yang 

perlu dengan 

melihat benda 

dalam jarak dan 

arah yang berbeda. 

y 
Melihat  

berbagai warna 

Membedakan 

warna yang 

terdapat dalam 

pekerjaan. 

z Luas 

Melihat suatu 

daerah pandang, ke 

atas dan ke bawah 

pandang atau ke 

kanan atau ke kiri 

sedang mata tetap 

berada di titik 

tertentu. 

6. Kondisi 

Fisik  

a. Jenis kelamin : 

b. Umur : 

c. Tinggi badan : 

d. Berat badan : 

e. Postur badan : 



- 27 - 

 

  

f. Penampilan : 

7. Fungsi 

Pekerjaan 

a 
B0, Memasang 

      mesin 

Menyesuaikan 

mesin untuk 

melakukan suatu 

pekerjaan tertentu 

dengan memasang, 

mengubah 

komponen-

komponennya atau 

memperbaiki mesin 

menurut standar. 

b 
B1, Mengerja-   

      kan persisi 

Menggunakan 

anggota badan atau 

perkakas untuk 

mengerjakan, 

memindahkan, 

mengarahkan atau 

menempatkan 

obyek secara tepat 

sesuai dengan 

standar yang telah 

ditetapkan dengan 

toleransi yang kecil. 

c 

B2, Menjalan-   

   kan mengon-  

   trol mesin 

Menghidupkan, 

menyetel, mengatur 

kerja dan 

menghentikan 

mesin serta 

mengamati 

berbagai alat 

petunjuk pada 

mesin. 

d 

B3, Mengemu- 

  dikan/menja-  

  lankan mesin 

Menghidupkan, 

menghentikan, 

mengatur 

jalanmesin atau 

peralatan yang 
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arahnya harus 

dikemudikan untuk 

memproses atau 

memindahkan 

benda atau orang. 

Dalam fungsi ini 

mesin sifatnya 

bergerak atau 

berjalan. 

e 

B4, Mengerjakan 

benda dengan 

tangan atau  

perkakas 

Menggunakan 

anggota badan, 

seperangkat alat 

perkakas tangan 

atau alat-alat 

khusus untuk 

mengerjakan, 

menggerakan, 

mengarahkan atau 

menempatkan 

benda. 

f 
B5, Melayani 

     mesin 

Menghidupkan, 

menghentikan dan 

mengamati kerja 

mesin beserta 

peralatannya. 

g 

B6, Memasuk 

  kan, menge-  

  luar kan 

  barang ke/ 

  dari mesin 

Menyisipkan, 

memasukan, 

mencelupkan atau 

menempatkanbaha

n ke dalam atau 

memindahkan dari 

mesin, atau dari 

peralatan otomatis, 

atau yang dilayani, 

atau yang 

dioperasikan oleh 

karyawan lainnya. 



- 29 - 

 

  

h B7, Memegang 

Menggunakan 

anggota badan, 

perkakas tangan 

atau alat khusus 

lain dalam 

mengerjakan, 

memindahkan atau 

membawa benda. 

i 
D0, Memadu- 

   kan data 

Menyatukan atau 

memadukan hasil 

analisis data untuk 

menemukan fakta 

menyusun 

karangan atau 

mengembangkan 

konsep, 

pengetahuan, 

interprestasi, 

menciptakan 

gagasan dengan 

menggunakan 

imajinasi. 

j 
D1, Mengkoor- 

      dinasi 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 
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serta 

membandingkan 

data setelah data 

tersebut dianalisa. 

k 
D2, Mengana- 

      lisis data 

Mempelajari, 

mengurangi, 

merinci dan menilai 

data untuk 

mendapatkan 

kejelasan,atau 

menyajikan 

tindakan alternatif. 

l 
D3, Menyusun 

      data 

Mengerjakan, 

menghimpun atau 

mengelompokkan 

tentang data, orang 

atau benda. 

m 
D4, Menghi- 

      tung data 

Mengerjakan 

perhitungan 

aritmatika, 

(tambah, kurang, 

bagi). 

n 
D5, Menyalin  

      data 

Menyalin, mencatat 

atau memindahkan 

data. 

o 
D6, Memban- 

   dingkan data 

Mengidentifikasika

n persamaan atau 

perbedaan sifat 

data, orang atau 

benda yang dapat 

diamati secara 

langsung, serta 

secara fisik, dan 

sedikit sekali 

memerlukan upaya 

mental. 

r O0, Menasehati Memberi 
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 bimbingan, saran, 

konsultasi atau 

nasehat kepada 

perorangan atau 

instansi dalam 

pemecahan 

masalah 

berdasarkan 

disiplin ilmu, 

spiritual, atau 

prinsip-prinsip 

keahlian lainnya. 

p O1, Berunding 

Menyelesaikan 

masalah tukar 

menukar & beradu 

pendapat, 

argumen, gagasan, 

dengan pihak lain 

membuat 

keputusan. 

s O2, Mengajar 

Melatih orang lain 

dengan 

memberikan 

penjelasan, 

peragaan, 

bimbingan teknis, 

atau memberikan 

rekomendasi atas 

dasar disiplin yang 

bersifat teknis. 

t O3, Menyelia 

Menentukan atau 

menafsirkanprosed

ur kerja, membagi 

tugas, menciptakan 

dan memelihara 

hubungan yang 

harmonis diantara 
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bawahan dan 

meningkatkan 

efisiensi. 

u O4, Menghibur 

Menghibur orang 

lain, 

biasanyamengguna

kan media 

panggung, film, 

televisi dan radio. 

v 
O5, 

Mempengaruhi 

Mempengaruhi 

orang lain untuk 

memperoleh 

keuntungan dalam 

benda, jasa atau 

pendapat. 

w 
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. 

y 
O7, Melayani  

       orang 

Memenuhi 

kebutuhan atau 

permintaan orang 

lain atau hewan, 

baik yang 

dinyatakan atau 

yang tidak 

langsung 

dinyatakan tetap 

harus dilaksanakan 

menurut 

ketentuan. Fungsi 
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ini diperlukan 

pengetahuan dan 

keterampilan 

khusus untuk 

melaksanakannya. 

z 
O8, Menerima 

       instruksi 

Membantu 

melaksanakan 

kerja berdasarkan 

perintah atasan 

yang tidak 

memerlukan 

tanggapan. 

XIV. Prestasi 

Kerja  

: Prestasi Kerja yang diharapkan bernilai baik dan sangat baik 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

XV. Kelas 

Jabatan 

: 
Tingkatan pangkat jabatan sesuai dengan bobot jabatan 

tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

 

II. ANALISIS BEBAN KERJA 

 

A.   PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA  

Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi 

tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di 

segala bidang. Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme sumber daya 

aparatur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Namun demikian, yang 

terjadi saat ini bahwa profesionalisme yang diharapkan dari sumber daya 

aparatur belum sepenuhnya terwujud.  

Salah satu penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara 

kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian itu 

disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum 

proporsional. Demikian pula, pendistribusian pegawai masih belum mengacu 

pada kebutuhan nyata organisasi, dalam arti belum didasarkan pada beban 

kerja organisasi. Menumpuknya pegawai di satu unit tanpa pekerjaan yang 

jelas dan kurangnya pegawai di unit lain merupakan kenyataan dari 

permasalahan tersebut. Di sisi lain pembentukan organisasi cenderung tidak 

berdasarkan kebutuhan nyata, dalam arti organisasi yang dibentuk terlalu 
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besar sementara beban kerjanya kecil, sehingga pencapaian tujuan 

organisasi tidak efektif dan efisien.  

Pelaksanaan analisis beban kerja pada hakekatnya diharapkan agar 

dapat terpenuhinya tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan 

efisiensi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai 

pada setiap instansi serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat 

pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.  

Selain itu, pelaksanaan analisis beban kerja dapat menghasilkan suatu 

tolok ukur bagi pegawai/unit organisasi dalam pembagian tugas serta 

melaksanakan kegiatannya, yaitu berupa norma waktu penyelesaian 

pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, dan standar beban kerja dan prestasi kerja, 

menyusun formasi pegawai, serta penyempurnaan sistem prosedur kerja dan 

manajemen lainnya.  

Hasil analisis beban kerja juga dapat dijadikan tolok ukur untuk 

meningkatkan produktivitas kerja serta langkah-langkah lainnya dalam 

rangka meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan 

aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun 

kepegawaian.  

Upaya tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan analisis beban kerja 

pada setiap unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah secara 

konsisten dan berkesinambungan.  

 

B.  ASPEK-ASPEK DALAM ANALISIS BEBAN KERJA  

 

1. Norma Waktu (Variabel Tetap)  

Waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan/menyelesaikan 

produk/hasil kerja adalah relatif tetap sehingga menjadi variabel tetap 

dalam pelaksanaan analisis beban kerja. Norma waktu perlu ditetapkan 

dalam Standar Norma Waktu Kerja dengan asumsi tidak ada perubahan 

yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah.  

Perubahan norma waktu dapat terjadi karena :  

a. Perubahan kebijakan;  

b. Perubahan peralatan;  
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c. Perubahan kualitas SDM;  

d. Perubahan organisasi, sistem, dan prosedur.  

2. Volume Kerja (Variabel Tidak Tetap).  

Volume kerja diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh 

hasil kerja/produk.  

Setiap volume kerja yang berbeda-beda antar unit/jabatan merupakan 

variabel tidak tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja.  

Contoh :  

a. Salah satu tugas Kepala Seksi Inventarisasi Jabatan adalah membuat 

laporan kegiatan Kepala Seksi Inventarisasi Jabatan. Tugas ini 

adanya seminggu sekali. Misal Hari Kerja Efektif dalam 1 tahun 

untuk 5 hari kerja = 235 hari. Maka jumlah volume kerja untuk tugas 

membuat laporan kegiatan dalam 1 tahun adalah 235 : 5 = 47, 

satuannya frekuensi.  

b. Tugas membuat laporan bulanan, tugas ini adanya 1 bulan sekali. 

Maka jumlah volume kerja untuk tugas membuat laporan bulanan 

dalam 1 tahun adalah 235 : 20 = 11,75 dibulatkan menjadi 12, 

satuannya frekuensi.  

3. Jam Kerja Efektif  

Untuk dapat melakukan analisis beban kerja secara baik dan benar, 

terlebih dahulu perlu ditetapkan alat ukurnya, sehingga pelaksanaannya 

dapat dilakukan secara transparan.  

Keterbukaan/transparansi ini sebagai suatu syarat agar pelaksanaan 

analisis beban kerja dapat dilaksanakan secara obyektif, sehingga 

laporan hasil analisis beban kerja benar-benar akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Kriteria suatu alat ukur yaitu :  

a. Valid, artinya alat ukur yang akan dipergunakan mengukur beban 

kerja sesuai dengan material yang akan diukur;  

b. Konsisten, artinya dalam melakukan analisis beban kerja harus 

konsisten dari waktu ke waktu;  

c. Universal, artinya alat ukur harus dapat dipergunakan untuk 

mengukur berbagai unit kerja maupun hasil kerja, sehingga tidak ada 

alat ukur yang lain atau khusus untuk suatu unit kerja atau hasil 

kerja.  
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Sesuai dengan kriteria alat ukur, maka dalam pelaksanaan analisis 

beban kerja yang dipergunakan sebagai alat ukur adalah jam kerja efektif 

yang harus diisi dengan tindak kerja untuk menghasilkan berbagai 

produk baik yang bersifat konkrit (benda) atau abstrak (jasa). Dalam 

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 telah ditentukan jam kerja 

instansi pemerintah 37 jam 30 menit per minggu, baik untuk yang 5 

(lima) hari kerja ataupun yang 6 (enam) hari kerja.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dihitung Hari kerja dan jam kerja 

efektif yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan analisis 

beban kerja.  

Contoh penghitungan 1:  

a. Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari 

libur dan cuti.  

1. Untuk 5 hari kerja :  

- Jumlah hari per tahun 365  

- Libur Sabtu-Minggu 104 hari 

- Libur Resmi 14 hari  

- Cuti 12 Hari  

- Jumlah Hari Libur 130 hari 

- Hari kerja efektif 365 hari di kurangi jumlah hari libur 130 Hari = 

235 hari  

2. Untuk 6 hari kerja :  

- Jumlah hari per tahun 365  

- Libur Minggu 52 hari 

- Libur Resmi 14 hari  

- Cuti 12 hari  

- Jumlah Hari Libur = 78 hari  

- Hari kerja efektif 365 hari dikurangi hari libur 78 hari = 287 hari 

287 hari  

b. Jam Kerja Efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan 

waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) seperti 

istirahat makan, melepas lelah, buang air dan sebagainya. Allowance 

rata-rata sekitar 30% dari jumlah jam kerja formal.  

1. Jam Kerja per Minggu 

- Jam Kerja Formal per Minggu = 37 Jam 30 Menit.  
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- Jam Kerja Efektif per Minggu (dikurangi waktu luang 30%) = 

70% x 37 Jam 30 Menit = 26,25 Jam di bulatkan 26 Jam 30 

Menit 

- Jam Kerja Tidak Efektif per Minggu 37 Jam 30 Menit – 26 Jam 

30 Menit = 11 Jam 

2. Jam Kerja per Hari 

a. 5 hari kerja 

- Jam Kerja Formal per Hari = 37 Jam 30 Menit : 5 = 7,5 

dibulatkan = 7 jam 30 Menit 

- Jam Kerja efektif per Hari = 26 Jam 30 Menit : 5 = 5,30 

dibulatkan = 5 Jam 30 Menit 

- Jam Kerja tidak efektif per Hari = 11 Jam : 5 = 2,20 

dibulatkan = 2 Jam 

b. 6 hari kerja 

- Jam Kerja Formal per Hari = 37 Jam 30 Menit : 6 = 6,25 

dibulatkan = 6 jam 30 Menit 

- Jam Kerja efektif per Hari = 26 Jam 30 Menit : 6 = 4,41 

dibulatkan = 4 Jam 30 Menit 

- Jam Kerja tidak efektif per Hari = 11 Jam : 6 = 1,83 

dibulatkan = 2 Jam 

3. Jam Kerja per Tahun :  

a. Jam kerja formal 

- 5 hari kerja = 235 hr x 7 jam 30 menit/hr = 1.715 dibulatkan 

= 1.700 Jam 

- 6 hari kerja = 287 hr x 6 jam 30 menit/hr =  1.808 di 

bulatkan = 1.800 jam  

b. Jam kerja efektif 

- 5 hari kerja = 235 hr x 5 jam 30 menit/hr = 1.245 dibulatkan 

= 1.250 jam  

- 6 hari kerja = 287 hr x 4 jam 30 menit/hr = 1.234 jam 

dibulatkan = 1.250 jam.  

c. Jam kerja tidak efektif 
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- 5 hari kerja = 235 hr x 2 jam/hr = 470 Jam 

- 6 hari kerja = 287 hr x 2 jam/hr = 574 jam  

Jam kerja efektif tersebut akan menjadi alat pengukur dari beban 

kerja yang dihasilkan setiap unit kerja/jabatan.  

 

C. TEKNIK PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA  

 

Analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan-

tahapan sebagai berikut :  

1. Pengumpulan Data Beban Kerja.  

Sebelum melakukan pengumpulan data, para Tim harus melakukan 

pengkajian organisasi sehingga memperoleh kejelasan mengenai:  

a. tugas pokok dan fungsi;  

b. rincian tugas; dan  

c. rincian kegiatan.  

Setelah melakukan pengkajian organisasi, pelaksanaan pengumpulan 

data dapat dilakukan dengan :  

a. kuesioner;  

b. wawancara; dan  

c. observasi.  

2. Aspek-aspek dalam perhitungan 

Dalam menghitung kebutuhan pegawai terdapat 3 (tiga) aspek pokok 

yang harus diperhatikan. Ketiga aspek tersebut adalah: 

a. Beban kerja 

Beban kerja merupakan aspek pokok yang menjadi dasar untuk 

perhitungan. Beban kerja perlu ditetapkan melalui program-program 

unit kerja yang selanjutnya dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk 

setiap jabatan. 

b. Standar Kemampuan Rata-rata 

Standar kemampuan rata-rata dapat berupa standar kemampuan yang 

diukur dari satuan waktu yang digunakan atau satuan hasil. Standar 

kemampuan dari satuan waktu disebut dengan Norma Waktu. 
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Sedangkan standar kemampuan dari satuan hasil disebut dengan 

Norma Hasil. 

Norma waktu adalah satu satuan waktu yang dipergunakan untuk 

mengukur berapa hasil yang dapat diperoleh. Rumusnya adalah: 

                                         Orang  x  Waktu 

NORMA WAKTU     =                                                                      

                                                          Hasil 

Contoh: 

Pengolah Data dalam mengentry data dalam waktu 1 Jam dapat 

menghasilkan berapa lembar entry (misalnya 5 entry). 

          1 Orang Pengolah Data x 1 Jam 

NORMA WAKTU =       

                          5 entry data  

Dari contoh tersebut dapat ditetapkan bahwa rata-rata standar 

kemampuan seorang Pengolah Data adalah 1 Jam menghasilkan 5 

entry data. 

Norma hasil adalah satu satuan hasil dapat diperoleh dalam waktu 

berapa lama. Rumusnya adalah: 

         Hasil 

NORMA HASIL  =   

              Orang x Waktu 

 

Contoh: 

Analisis Jabatan untuk menghasilkan 1 uraian tugas diperlukan 

waktu berapa lama untuk menyelesaikannya (misalnya 2 Jam). 

          1 Uraian tugas 

NORMA HASIL =    

            1 Analis Jabatan x 2 Jam 

Dari contoh tersebut dapat ditetapkan bahwa rata-rata standar 

kemampuan seorang Analis Jabatan untuk menghasilkan 1 uraian 

tugas diperlukan waktu 2 Jam. 

c. Waktu kerja 
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Waktu kerja yang dimaksud di sini adalah waktu kerja efektif, artinya 

waktu kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja. Waktu kerja 

Efektif terdiri atas HARI KERJA EFEKTIF dan JAM KERJA EFEKTIF. 

1) Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari 

libur dan cuti. Perhitungannya adalah sebagai berikut: 

 

 

      

  

                   

 

Catatan: 

Hari libur dapat berupa hari libur nasional dan hari libur 

kedaerahan. Oleh karena itu, bagi tiap-tiap daerah dapat 

menghitung sendiri hari libur kedaerahannya. 

2) Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan 

waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) seperti 

istirahat makan, melepas lelah, buang air, dan sebagainya. 

Allowance diperkirakan rata-rata sekitar 30 % dari jumlah jam 

kerja formal. Dalam menghitung jam kerja efektif sebaiknya 

digunakan ukuran 1 minggu. 

 

Contoh menghitung jam kerja efektif : 

Jumlah jam kerja formal 1 minggu 37.5 Jam 

 

Jumlah jam kerja efektif  1 minggu   

       

70% x 37,5 = 26 Jam 25 

Jumlah jam allowance Jam 1 

minggu 

30% x 37,5 =  11 jam 25 menit 

 

Jumlah jam kerja formal per hari dalam 5 hari adalah 37,5 : 5 = 7,5 

Jam. 

3. Metode Perhitungan Kebutuhan Pegawai 

Jml. Hari menurut kalender                                   ….  Hari 

Jml. Hari minggu dalam 1 tahun          ….  Hari 
Jml. Hari libur dalam 1 tahun              ….  Hari 
Jumlah cuti dalam 1 tahun                  ….  Hari 

Hari libur dan cuti                 ….   Hari 
  Hari kerja Efektif        ….  Hari  
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Dalam menghitung kebutuhan, banyak metoda yang dapat 

dipergunakan. Namun demikian, dalam pedoman ini disajikan metoda 

yang sederhana yang memungkinkan dapat memberi kemudahan bagi 

instasi menggunakannya. 

Metoda perhitungan kebutuhan pegawai yang dipilih adalah metoda 

beban kerja yang diidentifikasi dari : 

a. Hasil kerja; 

b. Objek kerja; 

c. Peralatan kerja; dan 

d. Tugas per tugas jabatan. 

 

Hal di atas diuraikan sebagai berikut: 

a. Pendekatan Hasil Kerja 

Hasil kerja adalah produk atau output jabatan. Metoda dengan 

pendekatan hasil kerja adalah menghitung kebutuhan dengan 

mengidentifikasi beban kerja dari hasil kerja jabatan. Metoda ini 

dipergunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya fisik atau bersifat 

kebendaan, atau hasil kerja non fisik tetapi dapat dikuantifisir. Perlu 

diperhatikan, bahwa metoda ini efektif dan mudah digunakan untuk 

jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis. 

Dalam menggunakan metoda ini, informasi yang diperlukan adalah: 

1) wujud hasil kerja dan satuannya; 

2) jumlah beban kerja yang tercemin dari target hasil kerja yang 

harus dicapai; 

3) standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja. 

Rumus menghitung dengan pendekatan metode ini adalah: 

 Jumlah Hasil Kerja (Beban kerja)   

                                                                       x  1 orang 

                             Standar kemampuan Rata-rata 

 

b. Pendekatan Objek Kerja 
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Objek kerja yang dimaksud disini adalah objek yang dilayani dalam 

pelaksanaan pekerjaan. Metoda ini dipergunakan untuk jabatan yang 

beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang harus dilayani.  

Metode ini memerlukan informasi: 

1) wujud objek kerja dan satuan; 

2) jumlah beban kerja yang tercemin dari banyaknya objek yang 

harus dilayani; 

3) standar kemampuan rata-rata untuk melayani objek kerja. 

Rumus menghitung dengan pendekatan metoda ini adalah: 

                         Jumlah Objek kerja (beban kerja) 

             x  1 orang 

                          Standar kemampuan Rata-rata 

c. Pendekatan peralatan kerja 

Peralatan kerja adalah peralatan yang digunakan dalam bekerja. 

Metoda ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung 

pada peralatan kerjanya.  

Dalam menggunakan metoda ini, informasi yang diperlukan adalah: 

1) satuan alat kerja 

2) jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja; 

3) jumlah alat kerja yang dioperasikan; 

4) rasio jumlah pegawai per jabatan  per alat kerja (RPK); 

5) pergantian jam kerja (jaga) 

Rumus perhitungannya adalah: 

                      Jumlah Peralatan kerja (Beban Kerja) 

                           x 2 orang 

        Rasio penggunaan alat kerja 

d. Pendekatan Tugas per tugas jabatan 

Metoda ini adalah metoda untuk menghitung kebutuhan pegawai 

pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam. Hasil 

beragam artinya hasil kerja dalam jabatan banyak jenisnya. 
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Informasi yang diperlukan untuk dapat menghitung dengan metoda 

ini adalah: 

1) uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas; 

2) waktu penyelesaian tugas; 

3) jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata. 

Rumusnya adalah: 

                  Beban Kerja x Waktu Penyelesaian 

                                                 x 1 orang 

                Waktu Kerja Efektif 

 

III. DOKUMEN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA 

Setelah semua proses kegiatan analis jabatan dan analisis beban kerja 

selesai, untuk keperluan dokumentasi dan laporan agar dapat 

didayagunakan dan dimanfaatkan, maka diperlukan wadah sistem 

dokumentasi menggunakan aplikasi. 

Untuk proses pelaksanaan pengunaan aplikasi diperlukan tahapan 

kegiatan sebagai berikut: 

a.   menetapkan Peta jabatan; 

b. menetapkan Volume kegiatan; 

c. menetapkan standar waktu kerja; 

d. membuat Kode Jabatan; 

e. memasukkan data dalam aplikasi; dan 

f. menyampaikan hasil kepada instansi terkait;  
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FORMULIR APLIKASI HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALIS BEBAN 

KERJA 

 

INFORMASI JABATAN 

 

 

1. NAMA JABATAN : 

2. KODE JABATAN : 

3. UNIT KERJA : 

a. JPT Utama : 

b. JPT Madya : 

c. JPT Pratama : 

d. Administrator : 

e. Pengawas : 

f. Pelaksana : 

g. Jabatan Fungsional : 

4. IKTISAR JABATAN : 

5. KUALIFIKASI JABATAN 

a. Pendidikan Formal : 

b. Pendidikan & Pelatihan : 

c. Pengalaman Kerja : 

6. TUGAS POKOK 

N

NO 

 

URAI

AN 

TUGA

S 

HASI

L 

KER

JA 

JUMLA

H 

HASIL 

WAKTU 

PENYELESAI

AN (JAM) 

WAKTU 

EFEKTI

F 

KEBUTUH

AN 

PEGAWAI 

1       

2       

3       

Ds

t 

      

JUMLAH .......  ..... 

JUMLAH PEGAWAI  ...... 

Catatan: Hanya tugas pokok jabatan yang diisikan. 
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7. HASIL KERJA : 

 

8. BAHAN KERJA : 

NO BAHAN KERJA PENGGUNAAN DALAM TUGAS 

1   

Dst   

 

9. PERANGKAT KERJA : 

NO PERANGKAT KERJA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS 

1   

Dst   

 

10. TANGGUNG JAWAB : 

NO URAIAN 

1  

Dst  

 

11. WEWENANG : 

NO URAIAN 

1  

Dst  

 

12. KORELASI JABATAN : 

NO 
NAMA 

JABATAN 

UNIT 

KERJA/ISNTANSI 
DALAM HAL 

1    

Dst    

 

13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA : 

NO ASPEK FAKTOR 

1   

Dst   
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14. RISIKO BAHAYA : 

NO NAMA RESIKO PENYEBAB 

1   

Dst   

 

15. SYARAT JABATAN        : 

a. Keterampilan kerja : 

b. Bakat Kerja : 

c. Temperamen Kerja : 

d. Minat Kerja : 

e. Upaya Fisik : 

f. Kondisi Fisik : 

1) Jenis Kelamin : 

2) Umur  : 

3) Tinggi badan : 

4) Berat badan : 

5) Postur badan : 

6) Penampilan : 

g. Fungsi Pekerjaan : 

 

16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : 

17. KELAS JABATAN : 

 

                                                                   Ditetapkan di Jakarta  

                                                                   pada tanggal 13 Januari 2020 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA DAN 

REFORMASI BIROKRASI  

REPUBLIK INDONESIA, 

            ttd 

 

TJAHJO KUMOLO 

 

 



  

Dalam rangka mencapai tujuan negara, maka diperlukan pegawai Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang profesional. Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

profesional, maka setiap Instansi Pemerintah wajib melakukan penyusunan dan 

penetapan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 

Analisis jabatan adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan 

penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Sedangkan Analisis Beban Kerja 

adalah suatu teknik manajemen yang sistematis untuk memperoleh informasi mengenai 

tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.  

Buku ini disusun berdasarkan pada empat regulasi yang mengatur mengenai 

pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di instansi pemerintah yang 

berlaku pada saat buku ini dibuat. Buku ini berisi informasi tentang Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja serta pelaksanaannya di Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta. 

Pada buku ini juga ditambahkan panduan dasar perhitungan kebutuhan pegawai 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Tahun 2020, sehingga memudahkan pembaca untuk 

mengimplementasikannya. 
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