
 

 
 

  
 

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  158  TAHUN 2010 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Reformasi 
Birokrasi di lingkungan Kementerian Agama, perlu dibentuk 
pedoman pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan 
Kementerian Agama; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan dan 
penyempurnaan organisasi, ketatalaksanaan, dan 
kepegawaian yang berbasis pada kinerja, harus dibentuk 
analisis jabatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Agama tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis 
Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);  

2. Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara; 

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 
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6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Analisis Jabatan; 

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 

 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN AGAMA. 

Pasal 1 
Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan (Job 
Analysis) di lingkungan Kementerian Agama yang merupakan 
acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian 
Agama dalam melaksanakan analisis jabatan di lingkungannya 
masing-masing. 

Pasal 2 
Pedoman Analisis Jabatan (Job Analysis) sebagaimana di 
maksud pada Diktum KESATU tercantum dalam 
Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan ini. 

Pasal 3 
Menginstruksikan kepada setiap unit organisasi di lingkungan 
Kementerian Agama baik Kantor Pusat maupun Instansi 
Vertikal untuk melaksanakan Analisis Jabatan di 
lingkungannya masing-masing berpedoman pada Keputusan 
Menteri Agama ini. 

Pasal 4 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 8 Desember 2010 
 

  a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
 SEKRETARIS JENDERAL, 

 

 

BAHRUL HAYAT, Ph.D 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  158 TAHUN   2010 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 
Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) sesuai dengan arah dan kebijakan reformasi secara nasional, 
saat ini Kementerian Agama tengah melaksanakan program reformasi 
birokrasi dengan titik berat pada perbaikan di bidang organisasi, 
ketatalaksanaan, dan kepegawaian. Perbaikan di bidang kelembagaan yang 
telah dilaksanakan adalah dengan melakukan penataan organisasi 
Kementerian Agama agar dapat lebih efisien, efektif, berhasil guna dan 
berdaya guna dalam mentransformasikan dan merefleksikan setiap tugas dan 
fungsi yang diemban. Sejalan dengan adanya penataan organisasi tersebut, 
harus diikuti dengan perbaikan di bidang ketatalaksanaan dan kepegawaian 
secara simultan. 

Salah satu prioritas kegiatan reformasi birokrasi di bidang ketatalaksanaan 
adalah dengan melakukan analisis jabatan yang hasilnya berupa uraian 
jabatan. Uraian jabatan (Job Description) kemudian dijadikan dasar untuk 
melakukan berbagai kegiatan manajemen di bidang kepegawaian di antaranya 
untuk menyusun spesifikasi atau persyaratan jabatan (Job Specification), peta 
jabatan (Job Map) serta peringkat jabatan (Job Grading), dan selanjutnya 
bersama-sama dengan hasil analisis beban kerja dapat disusun jumlah 
kebutuhan pegawai per unit organisasi. Agar dalam melaksanakan analisa dan 
evaluasi jabatan tersebut lebih efektif dan efisien, kesamaan pengertian, 
bahasa dan penafsiran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang 
digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PAN-RB), diperlukan Pedoman Pelaksanaan Analisa Jabatan di 
Lingkungan Kementerian Agama, yang memuat tata cara pelaksanaan, metode 
sampai dengan bentuk umum hasil yang diinginkan. 

Dengan dilaksanakan analisis jabatan, diharapkan juga akan mendukung 
dan memperlancar pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang 
kepegawaian yaitu melaksanakan manajemen kepegawaian yang lebih baik 
antara lain dalam hal menentukan kebutuhan pegawai baik secara kualitas 
maupun kuantitas, tepat dan proporsional pada setiap unit organisasi di 
Iingkungan Kementerian Agama. 

 
 
 
 
 Pelaksanaan … 



 

 
 

Pelaksanaan analisis jabatan tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan 
pelaksanaan Program Reformasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dimana untuk meningkatkan daya 
guna, hasil guna, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerintahan, dapat dicapai antara lain melalui berbagai kegiatan, dan salah 
satu di antaranya adalah penataan Pegawal Negeri Sipil (PNS). Dalam 
penataan kepegawaian tersebut diperlukan informasi dasar yaitu informasi 
tentang jabatan secara komprehensif yang diperoleh dari adanya suatu analisis 
jabatan dalam suatu unit organisasi. 

B. Maksud dan Tujuan 
Maksud disusunnya pedoman analisis jabatan adalah untuk menyediakan 

pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan analisis jabatan. 
Sedangkan tujuan penyusunan pedoman tersebut adalah: 
1. Untuk membantu dan memudahkan unit organisasi eselon I di 

lingkungan Kementerian Agama baik di pusat maupun di instansi 
vertikal, dalam melaksanakan analisis jabatan dengan format-format 
data serta langkah yang akan dilakukan termasuk dalam perumusan 
hasil analisis jabatan. 

2. Agar masing-masing unit organisasi eselon I baik di pusat maupun 
instansi vertikal memperoleh kesamaan pengertian, bahasa, dan 
penafsiran sehingga dalam melaksanakan analisis jabatan dapat 
lebih efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan yang digariskan oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). 

3. Untuk membantu unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian 
Agama baik di pusat maupun instansi vertikal dalam melakukan 
penataan kepegawaian yang sekaligus memberikan umpan balik bagi 
penyempurnaan organisasi dan tata laksana. 

 
C. Ruang Lingkup 

Pedoman ini digunakan bagi seluruh unit organisasi eselon I baik di kantor 
pusat maupun instansi vertikal di lingkungan Kementerian Agama. Isi pedoman 
meliputi konsep dasar, pelaksanaan, serta hasil akhir analisis jabatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II … 



 

 
 

BAB II 
KONSEP DASAR 

A. Pengertian 
1. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh 

data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk 
kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi 
organisasi dan tata laksana. 

2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi 
Negara. 

3. Uraian Jabatan adalah pemaparan secara terperinci dan lengkap 
tentang informasi jabatan. 

4. Spesifikasi Jabatan atau persyaratan jabatan adalah keseluruhan syarat 
kriteria/kondisi yang melekat pada suatu jabatan struktural yang harus 
dipenuhi oleh seorang PNS yang menduduki jabatan dimaksud, guna 
dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan secara efektif dan 
efisien. 

5. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal 
maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung 
jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan 
seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. 

6. Klasifikasi atau peringkat jabatan adalah penentuan dan 
pengelompokkan tingkat jabatan berdasarkan nilai bobot suatu jabatan. 

7. Formasi Jabatan adalah jumlah dan susunan jabatan dalam suatu unit 
kerja menurut jenis dan peringkat yang diperlukan untuk pelaksanaan 
tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan secara efektif dan efisien. 
Formasi Jabatan disebut juga sebagai jumlah dan susunan jabatan 
karier yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk 
mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 

B. Aspek Yang Dianalisis 
Analisis jabatan pada hakekatnya adalah analisis organisasi. Sesuai 

dengan hakekatnya, maka aspek pokok yang dianalisis dalam analisis 
jabatan adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan tugas, fungsi, dan 
susunan organisasi yang ada di setiap unit organisasi. 

Penjabaran fungsi terlihat pada pelaksanaan tugas oleh semua 
pegawai yang berada di unit kerja tersebut. Selain itu, aspek lain yang 
dianalisis antara lain adalah identitas jabatan, kedudukan jabatan dalam 
struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi jabatan, tujuan jabatan, uraian 
tugas dan kegiatan,  bahan-bahan, peralatan kerja, hasil kerja, wewenang, 
tanggung jawab, dimensi jabatan, hubungan kerja, masalah dan tantangan 
jabatan, resiko bahaya jabatan, dan persyaratan jabatan. 

 
 
 

C. Data … 



 

 
 

C. Data dan Sumber Data 
1. Data 

Dalam menganalisis jabatan diperlukan berbagai macam data. Data yang 
utama adalah tugas dan fungsi yang terkandung dalam Peraturan 
Menteri Agama mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 
baik untuk tingkat pusat maupun instansi vertikal, serta pemangku 
jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. 

2. Sumber Data 
Sumber data adalah: 
a. Para kepala unit kerja; 
b. Para pegawai; 
c. Keputusan tentang organisasi dan tata kerja; 
d. Laporan pelaksanaan pekerjaan; 
e. Literatur atau referensi lain yang berkaitan dengan misi atau fungsi 

organisasi. 
D.  Hasil Analisis Jabatan 

Hasil analisis jabatan berupa: 
1. Uraian Jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional; 
2. Spesifikasi Jabatan atau Persyaratan Jabatan Struktural adalah 

keseluruhan syarat/kriteria/kondisi yang melekat pada suatu jabatan 
struktural yang harus dipenuhi oleh seorang PNS yang menduduki 
jabatan dimaksud, guna dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
jabatan secara efektif dan efisien; 

3. Peta Jabatan yang berupa bentangan seluruh jabatan baik struktural 
maupun fungsional, sebagai gambaran menyeluruh bagi jabatan yang 
ada dalam unit organisasi atau dalam instansi; 

4. Klasifikasi jabatan/peringkat jabatan; 
5. Sebagai pedoman/petunjuk untuk melaksanakan pekerjaan dalam suatu 

jabatan tertentu; 
6. Sebagai alat pembakuan jabatan; 
7. Sebagai bahan penyempurnaan dan penataan organisasi, tata laksana, 

dan manajemen sumber daya manusia; 
8. Sebagai alat untuk menghindari duplikasi tugas pelaksanaan pekerjaan 

dan kekaburan wewenang serta tanggung jawab antara satu jabatan 
dengan jabatan lainnya; 

9. Sebagai alat penilaian, pengawasan melekat, dan pengawasan 
fungsional. 

 
 
 

 
 BAB III … 



 

 
 

B A B  III 

TAHAPAN PELAKSANAAN 

Pelaksanaan analisis jabatan dilakukan melalui beberapa tahapan, 
yaitu persiapan, pelaksanaan di lapangan, dan penetapan hasil akhir. 
Persiapan berupa pembentukan Tim Analis dan pemberitahuan kepada 
pimpinan unit kerja. Pelaksanaan lapangan yaitu pengumpulan  data, 
pengolahan data, verifikasi dan penyempurnaan hasil olahan. 

 
Sedangkan kegiatan penetapan hasil akhir berupa penyajian hasil 

dan pengesahan. Tahapan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
masing-masing unit organisasi misalnya bagi unit organisasi yang telah 
memiliki Tim Analis, maka dapat langsung dilakukan kegiatan lapangan. 

Namun bagi unit organisasi yang belum memiliki tenaga Analis 
Jabatan, sebaiknya membentuk Tim Analis Jabatan terlebih dahulu. Hal 
tersebut dimaksudkan agar hasil yang akan dicapai memenuhi standar 
dalam analisis jabatan. 
Berikut uraian masing-masing tahapan dalam kegiatan analisis jabatan: 
 
A.  Persiapan 

1. Pembentukan Tim Analis 
Dalam pelaksanaan analisis jabatan perlu dibentuk sebuah tim 
yang akan menjadi pelaksana. Tim tersebut disebut dengan Tim 
Analis Jabatan. Anggota tim adalah para pegawai yang ditunjuk 
yang sebaiknya mewakili unit kerja yang akan dianalisis. Sebelum 
melaksanakan kegiatan analisis jabatan , para pegawai yang akan 
dibentuk menjadi tim hendaknya dibekali terlebih dahulu dengan 
pelatihan analisis jabatan. Pelatihan dimaksudkan agar para 
pegawai yang ditunjuk menjadi anggota tim memiliki pengetahuan 
dan kemampuan untuk menganalisis jabatan. Selanjutnya Tim 
Analis Jabatan perlu ditetapkan dengan surat keputusan. 

2.   Pemberitahuan Kepada Pimpinan Unit 
Sebelum pelaksanaan analisis jabatan sampai pada tahap kegiatan di 
lapangan, maka pimpinan unit yang unitnya akan dianalisis perlu diberitahu 
terlebih dahulu. Pemberitahuan hendaknya berisi tentang tujuan, jadwal 
pelaksanaan, dan bantuan peran serta pimpinan unit beserta pegawainya 
sebagai narasumber. Hal tersebut perlu dilakukan agar pelaksanaan 
analisis jabatan memperoleh dukungan dari unit kerja. 

 
 
 
 
 

 
B. Pelaksanaan … 



 

 
 

B.  Pelaksanaan Lapangan  

1. Pengumpulan Data  
Kegiatan awal analisis jabatan adalah mengumpulkan data jabatan. 
Pengumpulan data jabatan tersebut dapat dilakukan dengan cara:  
a. Daftar Pertanyaan.  

Pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yaitu dengan cara 
responden memberikan jawaban pada daftar pertanyaan yang diberikan.  
Pelaksanaannya adalah:  
1) menyebarkan daftar pertanyaan analisis jabatan kepada responden.  
2) memberikan penjelasan kepada responden tentang isi daftar 

pertanyaan.  
Dalam pemberian penjelasan, sebaiknya responden dikumpulkan 
dalam satu ruangan. Butir demi butir pertanyaan dijelaskan 
pengertian dan maksudnya, sehingga responden dapat memahami 
maksud pertanyaan dan memudahkan memberikan jawabannya.  

3) pengisian daftar pertanyaan oleh responden.  
Waktu yang disediakan untuk pengisian daftar pertanyaan 
hendaknya tidak terlalu lama yaitu cukup 2 atau 3 hari, sehingga 
tidak berlarut-larut.  

4) pengambilan daftar pertanyaan dari responden untuk dievaluasi.  
Dalam evaluasi, bila terdapat jawaban yang dianggap kurang jelas 
dapat dikembalikan kepada responden untuk dilengkapi.  

5) dalam penetapan responden hendaknya berkonsultasi dengan 
pimpinan unit. Sebaiknya responden yang dipilih adalah PNS yang 
menguasai pekerjaan dan dapat mewakili PNS yang ada.  

Daftar pertanyaan hendaknya disusun secara sederhana, sehingga 
memudahkan responden memberikan jawaban. Penyusunan daftar 
pertanyaan dapat melibatkan tenaga Analis Jabatan, mengingat yang 
mengetahui kebutuhan data jabatan adalah Analis Jabatan. Dalam 
pedoman ini disajikan pula contoh daftar pertanyaan sederhana daftar 
pertanyaan hendaknya dibuat sendiri oleh masing-masing unit organisasi 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi unit organisasinya.  
Contoh daftar pertanyaan lihat pada contoh 1 Lampiran II.  

 

 

 

 

 
b. Wawancara … 



 

 
 

b. Wawancara.  
Wawancara merupakan tanya jawab antara pewawancara dengan 
responden. Pengumpulan data dengan cara wawancara adalah bertatap 
muka langsung dengan responden untuk menanyakan seluk beluk 
pekerjaan yang dilakukannya. Dalam pengumpulan data ini, 
pejabat/pegawai yang dijadikan responden adalah pejabat/pegawai yang 
telah dipilih sebelumnya. Pemilihsan pejabat/pegawai yang dijadikan 
responden berkonsultasi dengan pimpinan unit.  

c. Pengamatan Langsung.  
Pengumpulan data dengan pengamatan langsung adalah melihat 
langsung pejabat/pegawai yang sedang melakukan pekerjaannya. 
Pengamatan langsung ini biasa digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya 
fisik. Pekerjaan fisik adalah pekerjaan dengan hasil kerja fisik atau 
kebendaan/material. Disamping itu, ciri pekerjaan fisik adalah pekerjaan 
yang banyak menggunakan tenaga fisik/jasmani dan sedikit 
menggunakan mental atau fikiran. Pengumpulan data jabatan di unit 
organisasi pemerintah jarang mempergunakan cara ini, karena sifat 
pekerjaannya banyak yang menggunakan mental dengan hasil kerja non 
fisik yaitu data, layanan, atau hasil kerjanya abstrak.  

d. Referensi.  
Referensi yang dimaksud di sini adalah buku atau dokumen yang dapat 
memberikan informasi tentang pekerjaan. Pengumpulan data dari 
referensi adalah pengumpulan data dari buku-buku atau dokumen, 
seperti laporan kegiatan unit kerja, surat-surat keputusan tentang 
organisasi, pedoman keorganisasian dan ketatalaksanaan, atau referensl 
lain yang berkaitan dengan misi, fungsi, tugas pokok unit, program kerja 
atau program pembangunan, dan kegiatan keorganisasian lainnya.  

e. Gabungan Beberapa Cara.  
Pengumpulan data dapat menggunakan lebih dari satu cara. 
Pengumpulan data yang baik adalah menggunakan cara gabungan yang 
dapat saling melengkapi. Cara yang paling efektif untuk pengumpulan 
data adalah gabungan antara pengumpulan data rnelalui daftar 
pertanyaan dengan wawancara. Daftar pertanyaan digunakan sebagai 
pengumpulan data awal. Sedangkan untuk melengkapi atau 
memperbaiki data yang kurang digunakan wawancara. Kemudian agar 
data dapat lebih valid lagi rnaka dapat dipergunakan referensi sebagai 
data pendukung. Perlu diperhatikan dalam pengumpulan data, data 
pokok yang dikumpulkan adalah data tentang tugas pokok dan fungsi 
unit kerja, 

Tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dicari penjabarannya dari 
pelaksanaan tugas sehari-hari para pejabat/pegawai yang ada di unit kerja 
masing-masing.  

 
 
 Selanjutnya … 



 

 
 

Selanjutnya dalam penunjukkan pejabat/pegawai untuk dijadikan 
responden, hendaknya pimpinan memilih pegawai yang dapat mewakili 
unitnya. Kriteria pejabat/pegawai yang dapat dijadikan responden adalah:  
a. Pejabat/pegawai yang menguasai pekerjaan di unit kerjanya.  
b. Pejabat/pegawai yang dapat menjelaskan program-program unit 

kerjanya.  
c. Pejabat/pegawai yang mengerti tentang proses kerja di unit kerjanya.  
 

2. Pengolahan Data  
Data yang telah dikumpulkan diolah untuk dirumuskan nomenklatur 
jabatannya dan disusun uraian jabatannya. Pengolahan data diarahkan 
untuk kepentingan penyusunan uraian jabatan, spesifikasi jabatan atau 
persyaratan jabatan, peta jabatan, peringkat jabatan, penyusunan prosedur 
kerja, pengukuran beban kerja, dan penyusunan formasi pegawai, serta 
kepentingan manajemen lainnya terutama untuk manajemen kepegawaian.  
Dengan demikian pengolahan data hendaknya dapat menghasilkan:  

a. rumusan Nomenklatur Jabatan;  
b. uraian Jabatan:  
c. spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan; 
d. peta Jabatan;  
e. laporan Hasil Analisis Jabatan yang memuat antara lain rekomendasi 

atas temuan lapangan. Rekomendasi berupa saran-saran 
penyempurnaan kelembagaan, penempatan pegawai, dan hal-hal lain. 
yang khususnya berhubungan dengan kelembagaan dan kepegawaian.  

 
Selanjutnya dalam mengolah data jabatan untuk dijadikan RUMUSAN 
NOMENKLATUR JABATAN dan URAIAN JABATAN, hendaknya 
diperhatikan hal-hal sebagai berikut:  
 
a. Data tugas yang telah dikumpulkan dari lapangan dikelompokkan. 

Setiap kelompok tugas berisi tugas yang sejenis dan mempunyai kaitan 
proses untuk menghasilkan keluaran (output).  

b. Tugas yang telah dikelompokkan dirumuskan nomenklaturnya rnenjadi 
nomenklatur jabatan yang kemudian diberi nama yaitu nama jabatan.  

c. Setiap nama jabatan yang dibuat harus memenuhi kriteria-kriteria 
jabatan sebagai berikut:  

 
 
 
 
 
 

1) Jumlah … 



 

 
 

1) Jumlah tugasnya berkisar antara 5 (lima) sampai dengan 12 (dua 
belas) tugas. 
Jika dalam instansi terdapat sekelornpok tugas yang spesifik, maka 
jumlah tugas dapat kurang dari 5 (lima) atau dari 12 (duabelas). 
Namun harus diperhatikan bahwa jumlah tugas untuk setiap jabatan 
hendaknya mengandung volume kerja yang cukup minimal untuk 1 
(satu) orang pegawai.  

2) Tugas yang satu dengan yang lain memiliki kaitan proses yang jelas.  
3) Syarat jabatannya serasi, sejajar, dan wajar.  
4) Dalam jabatan tersebut, tugasnya menyerap waktu kerja penuh. 

Maksudnya adalah jumlah tugas yang menjadi rumusan dalam 
jabatan berisi volume kerja yang minimal dapat diduduki oleh 1 
(satu) orang pegawai.  

3.  Verifikasi Data  
Verifikasi adalah pengujian kembali hasil olahan data, untuk memastikan 
kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dengan realitas pekerjaan di unit 
organisasi yang dianalisis. Pelaksanaan verifikasi tersebut adalah 
mengirimkan hasil olahan data yang berupa rumusan nomenklatur jabatan 
dan uraian jabatan kepada pimpinan unit organisasi untuk klarifikasi, 
koreksi, dan memperoleh masukan penyempurnaan.  

4.  Penyempurnaan Hasil Olahan  
Penyempurnaan adalah perbaikan hasil olahan data berdasarkan masukan 
yang diperoleh dari unit organisasi yang dianalisis. Masukan tersebut 
biasanya diperoleh dalam verifikasi. Penyempumaan ini sekaligus sebagai 
editing olahan data. 

C. Penetapan Hasil  

1. Presentasi Hasil  
Setelah analisis jabatan memperoleh hasil, maka hasil tersebut 
dipresentasikan kepada para pimpinan di unit organisasi tersebut, termasuk 
pimpinan puncak. Hasil pokok yang dipresentasikan adalah uraian jabatan, 
spesifikasi jabatan, peta jabatan, dan rekomendasi atas temuan lapangan. 
Presentasi kepada pimpinan unit organisasi tujuannya untuk memperoleh 
masukan tindak lanjut dan memperoleh persetujuan pengesahannya. 
Presentasi harus dilakukan agar hasil analisis jabatan diketahui dan 
ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi. Selain itu, presentasi juga 
dimaksudkan sebagai media untuk sosialisasi hasil analisis jabatan.  

2. Pengesahan Hasil  
Hasil analisis jabatan yang telah dipaparkan segera diterbitkan keputusan 
pengesahannya yang ditetapkan oleh Sekjen atas nama Menteri Agama. 

 
 
 
 
 
 BAB IV … 



 

 
 

B A B  IV 
FORMAT HASIL 

A. Uraian Jabatan 

Setiap jabatan berisi berbagai aspek dan karakteristik. Uraian jabatan adalah 
uraian setiap aspek dan karakteristik yang terkandung dalam jabatan. Uraian 
jabatan tersebut berisi antara lain: 
1. Identitas Jabatan 

Adalah merupakan identifikasi dari pemangku jabatan. Jabatan Struktural 
setiap nama jabatan sudah dicantumkan dalam Keputusan Menteri Agama 
tentang Organisasi dan Tata Kerja. Jabatan fungsional, penamaannya 
ditetapkan oleh Tim Penetapan Jabatan Fungsional yang dikoordinasikan 
oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana, dengan memperhatikan atau 
meneliti tugas-tugas yang dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam 
butir 3 (tiga) mengenai tugas dan kegiatan. 
Secara garis besar identitas jabatan memuat; (a) kode jabatan, (b) nama 
jabatan, (c) nama unit kerja di mana jabatan itu berada, (d) instansi 
kementerian tempat unit kerja, (e) nama jabatan atasan langsung, (f) lokasi 
(geografis) kota, propinsi. 

2. Kedudukan Jabatan dalam Struktur Organisasi 
Bagan (peta) jabatan yang menggambarkan posisi jabatan, jabatan atasan 
dan jabatan-jabatan yang berada di bawahnya. 
Letak jabatan menggambarkan posisi setinggi tingginya satu tingkat ke atas 
dan satu tingkat ke bawah di mana posisi jabatan tersebut berada. 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan 
Adalah ringkasan tugas-tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan 
sehingga mudah diketahui tugas-tugas pemegang jabatan tersebut. 

4. Tujuan Jabatan 
Uraian yang menjelaskan tujuan diciptakannya suatu jabatan, apa 
kontribusi, spesifik jabatan tersebut, tujuan (bagian tujuan) mana dari 
organisasi yang ingin dicapai dengan jabatan tersebut, mengapa diperlukan 
jabatan tersebut dan apa akibatnya jika jabatan itu ditiadakan. 

5. Uraian Tugas dan Kegiatan 
 
 
 
 

 
 
 
 

a. Uraian … 



 

 
 

a. Uraian Tugas adalah gambaran mengenai sekumpulan kegiatan yang 
harus dilakukan oleh pemangku jabatan untuk mencapai tujuan tertentu 
dalam menyelesaikan suatu jabatan. 

b. Uraian Kegiatan adalah gambaran mengenai langkah-langkah yang 
harus dilakukan oleh pemangku jabatan dalam menyelesaikan suatu 
tugas tertentu. Dengan adanya uraian kegiatan yang jelas maka akan 
mempermudah setiap pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. 

 
6. Bahan Kerja 

Bahan kerja merupakan masukan atau sesuatu yang diolah atau yang 
diproses dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan untuk memperoleh hasil 
kerja. Sesuatu yang diolah atau diproses tersebut dapat berupa data atau 
benda. Misalnya: 
a. Konsep surat merupakan bahan kerja bagi jabatan Pengetik. 
b. Data kepegawaian merupakan bahan kerja bagi jabatan 

Pengadministrasi Kepegawaian. 
c. Data keuangan merupakan bahan kerja bagi jabatan Pengadministrasi 

Keuangan. 
d. Dan sebagainya. 

7. Peralatan Kerja 
Peralatan kerja adalah alat yang digunakan dalam melaksanakan tugas 
seperti alat tulis, komputer, dan alat-alat lain yang spesifik sesuai dengan 
jabatannya. 
 
Misalnya: 
a. Alat tulis dan kalkulator merupakan alat kerja bagi jabatan 

Bendaharawan. 
b. Teodolit merupakan alat kerja bagi jabatan Juru Ukur. 
c. Sistem aplikasi komputer merupakan alat kerja bagi petugas akuntansi 

yang berhubungan dengan tugasnya, antara lain aplikasi SPM, aplikasi 
SAK, aplikasi SIMAK BMN, dan sebagainya. 

8. Hasil Kerja 
Hasil kerja merupakan produk atau keluaran (output) jabatan. 
Setiap jabatan harus mempunyai produk atau keluaran (output). 

9. Wewenang 
Hak yang dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil suatu keputusan 
atau tindakan yang diperlukan untuk mengajukan pendapat mengenai suatu 
hal agar tugas yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik. Dengan 
adanya perumusan wewenang yang jelas, maka dapat dihindarkan 
terjadinya penyalahgunaan ataupun duplikasi wewenang. 
 
 

10. Tanggung Jawab... 



 

 
 

10. Tanggung Jawab. 
Kesanggupan pemangku jabatan untuk menjelaskan tugasnya dengan 
sebaik baiknya, tepat pada waktunya, dan bersedia memikul resiko atas 
keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukan. 

11. Dimensi Jabatan 
Untuk instansi pemerintah (publik) biasanya bersifat non finansial. 
Dimensi jabatan yang bersifat finansial tidak dimiliki oleh semua jabatan 
pada instansi atau kantor pemerintah, biasanya dimiliki oleh kepala kantor. 
Jenis Dimensi jabatan: 
 
a.  Dimensi  Finansial: 

1) Anggaran Tahunan (Annual Budget) 
2) Belanja Operasional (Operating Cost) 

b.  Dimensi Non Finansial: 
1) Jumlah karyawan 
2) Cakupan geografis 

12. Hubungan Kerja 
Mencakup kedudukan hubungan kerja antara atasan dengan bawahan, 
rekan kerja yang kedudukannya sarna dengan pasangan kerja baik yang 
kedudukannya sama maupun yang berlainan (hubungan kerja vertikal, 
horisontal, dan diagonal). Hubungan kerja dimaksud harus menjelaskan 
dalam hal apa hubungan kerja yang dilakukan, dan mencakup di dalam dan 
di luar Kementerian Agama. 

13. Masalah dan Tantangan Jabatan 
Uraian mengenai masalah dan tantangan kerja yang dihadapi oleh 
pemangku jabatan dalam menjalankan tugas pekerjaannya untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan, yang dianggap kritis dalam organisasi, tidak 
bersifat pribadi seperti hubungan dengan atasan, ketidakpuasan, dan lain-
lain. 

14. Risiko Bahaya Jabatan 
Risiko bahaya jabatan adalah risiko atas bahaya yang mungkin timbul dan 
menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya. Risiko bahaya 
dapat berupa risiko bahaya terhadap fisik atau mental. Risiko bahaya fisik 
dapat berupa kecelakaan yang menimbulkan cacat terhadap anggota tubuh 
atau meninggal dunia. Sedangkan risiko bahaya mental dapat berupa 
terganggunya mental atau kejiwaan seorang pegawai. 
Contoh: 
a. Penyuluh agama di daerah konflik, dapat terkena risiko bahaya yang 

berupa kecelakaan fisik pada saat melakukan tugas oleh kelompok yang 
berseberangan. 

 

b. Guru … 



 

 
 

b. Guru agama yang bertugas di daerah pedalaman Irian, dapat terkena 
resiko bahaya yang berupa serangan penyakit Malaria dan yang 
berpengaruh secara fisik dan mental pada saat melakukan tugasnya. 

15. Syarat Jabatan 
Kualifikasi yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan yang dapat berupa 
kepangkatan, pendidikan formal, diklat/kursus, dan syarat lainnya, yaitu: 
a. Pangkat/Golongan pemangku jabatan struktural mengacu pada 

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 yang mengatur 
eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural; 

b. Pendidikan formal pemangku jabatan struktural disesuaikan dengan 
eselon dan bidang tugasnya masing-masing; 

 
c. Diklat bagi pemangku jabatan struktural dan pelaksana disesuaikan 

dengan kebutuhan unit eselon I masing-masing. Khusus untuk diklat 
perjenjangan (Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Tingkat IV, Tingkat III, 
dan Tingkat II) disyaratkan bagi pemangku jabatan struktural sesuai 
dengan jabatannya; 

d. Syarat lainnya bagi pemangku jabatan struktural dan pelaksana 
disesuaikan dengan kebutuhan unit eselon I masing-masing. 

 Contoh uraian jabatan dapat dil ihat contoh 2 lampiran Ill. 

B. Spesifikasi Jabatan 
Adalah daftar atau catatan yang diisi  pemangku jabatan struktural dalam 
sebuah format spesifikasi jabatan yang memuat persyaratan-persyaratan 
yang harus dimiliki seorang pegawai untuk menduduki suatu jabatan atau 
menyelesaikan tugas-tugas dalam jabatan tertentu. Spesifikasi jabatan 
menitikberatkan pada syarat-syarat mengenai orang/pegawai yang diperlukan 
untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik. 
Informasi yang dicantumkan dalam spesifikasi jabatan adalah yang 
menyangkut kondisi secara keseluruhan seorang pegawai agar dapat 
melaksanakan tugas tertentu yaitu: 
1. Nama Jabatan; 
2. Pangkat/golongan; 
3. Pendidikan formal; 
4. Bidang studi; 
5. Pengetahuan di bidang pekerjaan 
6. Keterampilan teknis operasional; 

7. Keterampilan manajerial; 
8. Pengalaman kerja; 
9. Karakter personal. 

 
 Contoh … 



 

 
 

Contoh format spesifikasi jabatan dan cara pengisiannya dapat dilihat dalam 
contoh 3 lampiran IV. 

 
C. Peta Jabatan 

Peta jabatan merupakan bentangan seluruh jabatan di seluruh unit kerja. Peta 
jabatan tersebut menggambarkan jabatan struktural beserta jabatan fungsional 
yang berada di bawahnya Dengan peta jabatan, maka seluruh unit kerja dapat 
dilihat jenis dan susunan jabatan yang ada di dalamnya. 
Contoh peta jabatan dapat dilihat dalam contoh 4 lampiran V. 
 

D. Peringkat Jabatan 
Selanjutnya dari peta jabatan tersebut adalah menentukan dan 
mengelompokkan tingkat jabatan berdasarkan nilai bobot suatu jabatan. 
 

E. Rekomendasi 
Rekomendasi adalah paparan masalah atau temuan-temuan yang diperoleh di 
lapangan yang berkaitan dengan organisasi, tata laksana, atau kepegawaian. 
Rekomendasi dimaksudkan sebagai pemberian informasi atau laporan tentang 
adanya hal-hal yang menyimpang yang memerlukan pembenahan dengan 
analisis jabatan atau memerlukan kebijakan untuk pemecahan masalah. 
Rekomendasi disusun untuk disampaikan kepada para pimpinan. Temuan 
lapangan yang disusun menjadi rekomendasi antara lain: 
1. Ditemukannya duplikasi tugas pokok, fungsi dan penempatan tugas dan 

fungsi yang kurang tepat pada unit organisasi; 
2. Ditemukannya tugas pokok dan fungsi unit kerja yang tidak dapat dijabarkan 

Iebih lanjut menjadi tugas-tugas jabatan atau terlalu sempit, atau kurang 
memperlihatkan eksistensi sebuah unit kerja; 

3. Ditemukannya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan syarat 
jabatan yang didudukinya; 

4. Ditemukannya data kelebihan atau kekurangan pegawai; 
5. Dapat dikembangkan jabatan fungsional angka kredit; 
6. Diperlukan pendidikan dan pelatihan tertentu; 
7. Ditemukannya tugas baru yang merupakan tugas pokok yang belum 

ditampung dalam tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. 
 
 
 
 
 
 
 

B AB V ... 



 

 
 

B AB V 
P E N U T U P  

Pedoman analisis jabatan ini merupakan acuan dalam pelaksanaan 
analisis jabatan yang dilakukan oleh setiap unit organisasi eselon I di 
lingkungan Kementerian Agama. Hal ini dimaksudkan agar dalam 
pelaksanaan analisis jabatan Iebih efektif dan efisien, kesamaan pengertian, 
bahasa, dan penafsiran serta sesuai dengan ketentuan dan yang digariskan 
oleh Kementerian PAN-RB. 

Hasil akhir analisis jabatan harus memiliki format yang sama, 
khususnya format mengenai butir-butir informasi jabatan yang disajikan 
dalam uraian jabatan. 
Selanjutnya, setelah pedoman ini ditetapkan dan diberlakukan, maka setiap 
unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Agama wajib 
melaksanakan analisis jabatan. Pedoman ini akan disempurnakan atau 
diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekurangan. 
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  158  TAHUN   2010 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA 
 

CONTOH 1 
 
DAFTAR PERTANYAAN PENGUMPULAN DATA ANALISIS JABATAN 
1. IDENTITAS JABATAN 

(Diisi dengan kode jabatan, nama jabatan, nama unit kerja di mana jabatan 
itu berada, instansi kementerian tempat unit kerja, nama jabatan atasan 
langsung, dan lokasi/letak geografis (kota dan propinsi) di mana menjabat). 

1.1. Kode Jabatan (Tidak Perlu :  
1.2. Nama Jabatan :  
1.3. Nama Unit Kerja   :  
1.4. Instansi  :  
1.5. Nama Jabatan Atasan :   
1.6. Lokasi (Geografis) : Kota      :  

Provinsi : 
 
 
2. KEDUDUKAN JABATAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI 

(Diisi dengan Bagan/Struktur Organisasi yang menggambarkan kedudukan 
jabatan dimaksud, jabatan atasan  satu tingkat di atas dan jabatan bawahan 
satu tingkat di bawahnya). 

 
3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN 

 
(Diisi dengan tugas jabatan dalam bentuk kalimat sehingga dapat 
menggambarkan diselenggarakannya peranan jabatan). 

 
 
  

Ka. Biro 

          Kabag 1 

    Kasubbag 1 

    Kabag 2 

    Kasubbag 2 

3.1. Tugas … 



 

 
 

3.1.   Tugas: 
3.1.1 .......................................................................................................... 

  3.1.2 ......................................................................................................... 
3.2.   Fungsi: 

(Diisi dengan fungsi jabatan dalam bentuk kalimat sehingga dapat 
menggambarkan diselenggarakannya fungsi jabatan). 
3.2.1. ......................................................................................................... 
3.2.2. ......................................................................................................... 

 
4. TUJUAN JABATAN 

(Diisi dengan tugas uraian yang menjelaskan tujuan diciptakannya suatu 
jabatan, apa kontribusi spesifik jabatan tersebut, tujuan (bagian tujuan) mana 
dari organisasi yang ingin dicapai, mengapa diperlukan jabatan tersebut dan 
apa akibatnya jika jabatan tersebut ditiadakan). 
 

5. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: 
 

(Diisi dengan tugas yang dilaksanakan secara berurutan dimulai dengan tugas 
pokok sampai dengan tugas tambahan dan tugas lain bila ada, selanjutnya 
setiap tugas tersebut Saudara uraikan dalam beberapa langkah kegiatan. Perlu 
diketahui setiap tugas terdiri dari beberapa kegiatan). 

5.1. Tugas Pokok: 
5.1.1.  ....................................................................................................... 

5.1.1.1. .......................................................................................... 
5.1.1.2. .......................................................................................... 

5.1.2.  ....................................................................................................... 
5.1.2.1. .......................................................................................... 
5.1.2.2. .......................................................................................... 

5.2. Tugas Tambahan/Tugas lain: 
5.2.1. ....................................................................................................... 

5.2.1.1. .......................................................................................... 
5.2.1.2.  ......................................................................................... 

5.2.2. ....................................................................................................... 
5.2.2.1. .......................................................................................... 
5.2.2.2.  ......................................................................................... 

 
 
 
 
 
 6. BAHAN … 



 

 
 

6. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 
 
(Diisi dengan nama bahan-bahan yang diproses/digunakan dalam 
melaksanakan pekerjaan untuk memperoleh hasil). 
6.1. ...................................................................................................................... 
6.2. ...................................................................................................................... 

7. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 
 

(Diisi dengan nama peralatan kerja yang Saudara gunakan untuk 
melaksanakan pekerjaan, termasuk peraturan perundang-undangan yang 
digunakan). 
7.1. ...................................................................................................................... 
7.2. ...................................................................................................................... 
 

8. HASIL KERJA 
(Diisi dengan hasil kerja yang Saudara peroleh dalam melaksanakan 
pekerjaan). 
8.1. ...................................................................................................................... 
8.2. ...................................................................................................................... 

 
9. WEWENANG 

 
(Diisi dengan hak untuk menerima dan menuntut kepatuhan dalam bidang atau 
hal tertentu, mengambil keputusan dan atau tindakan yang diperlukan dan 
diakui oleh pihak lain, mengajukan pendapat mengenai suatu hal atau bidang 
tertentu agar tugas yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik). 

9.1. ...................................................................................................................... 
9.2. ...................................................................................................................... 
 

10. TANGGUNG JAWAB 
(Diisi dengan tanggung jawab Saudara sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil 
untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan dengan sebaik-baiknya, dan 
tepat pada waktunya). 
10.1. .................................................................................................................... 
10.2. .................................................................................................................... 
 
 
 
 

11. DIMENSI … 



 

 
 

11. DIMENSI JABATAN 
(Bagian Dimensi Jabatan diisi dengan uraian yang menjukkan besaran 
kuantitatif berupa nilai/angka yang menunjukkan skala besarnya cakupan 
tanggung jawab pemegang jabatan baik lansung maupun tidak langsung, 
yang dapat membedakan antara satu jabatan dengan jabatan yang lain yang 
serupa). 

12. HUBUNGAN KERJA 
 

(Diisi dengan siapa saja Saudara berhubungan dalam hal menyelesaikan 
pekerjaan. Hubungan kerja ini mencakup di dalam maupun di luar 
Kementerian Agama).  
12.1. .................................................................................................................... 
12.2. .................................................................................................................... 
 

13. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN 
(Diisi dengan masalah dan tantangan kerja yang dihadapi oleh siapapun 
pemangku jabatan dalam menjalankan tugas pekerjaannya untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan) 
13.1. .................................................................................................................... 
13.2. .................................................................................................................... 
 

14. RISIKO BAHAYA JABATAN 
(Diisi dengan penyakit atau kecelakaan fisik maupun mental yang dapat timbul  
akibat melaksanakan tugas). 
14.1. .................................................................................................................... 
14.2. .................................................................................................................... 
 

15. SYARAT JABATAN 
15.1. Pangkat/Golongan:...................................................................................... 
15.2. Pendidikan Formal Minimal: ....................................................................... 

Jurusan: ...................................................................................................... 
15.3. Pendidikan/Pelatihan Khusus: 

15.3.1. ................................................................................................... 
15.3.2. ................................................................................................... 
 
 

 
 15.4. Pengalaman … 



 

 
 

15.4. Pengalaman Kerja minimal:  
15.4.1. .....   Tahun 
15.4.2. .....   Tahun 

15.5.  Persyaratan Fisik: 
15.5.1. ................................................................................................... 
15.5.2. ................................................................................................... 

15.6. Persyaratan Umur :  
15.6.1.  Minimal: ....  Tahun 
15.6.2.  Maksimal: ....  Tahun 

15.7. Persyaratan Kompetensi:  
15.7.1. Attitude/Sikap 
15.7.2. Knowledge/Pengetahuan 
15.7.3. Technical Skill/Keahlian  

(Butir 15.1 s.d 15.7 diisi kualifikasi yang dimiliki dan untuk pangkat atau golongan 
mengacu pada Lampiran PP Nomor 13 Tahun 2002 yang mengatur eselon dan 
jenjang pangkat jabatan struktural, pendidikan formal disesuaikan dengan eselon 
dan bidang tugasnya masing-masing, pendidikan dan latihan disesuaikan dengan 
diklat penjenjangan, misalnya:  

Diklatpim IV, III, dan II, dan syarat lainnya butir 15.3 diisi/dikonsultasikan 
oleh/kepada atasan responden dengan berpedoman pada “soft competency" 
sebagai bertkut :  

o Dorongan Berprestasi (ACH). adalah keinginan/tekad untuk bekerja dengan 
baik atau melampaui standar prestasi. Standar tersebut dapat berupa prestasi 
diri sendiri di masa lampau (improvement); ukuran yang obyektik (result 
orientation); melebihi orang lain (competativeness); sasaran yang menantang, 
atau sesuatu yang belum dilakukan orang lain (innovation). Pencapaian yang 
bersitat unik juga dapat disebut ACH.  

o Pemikiran Analitis (AT), adalah kemampuan memahami situasi/masalah 
dengan menguraikannya menjadi bagian-bagian kecil, atau melacak implikasi 
dari masalah atau situasi tersebut secara bertahap. Termasuk di dalamnya 
menyusun bagian-bagian tersebut secara sistematis; membuat perbandingan 
dari aspek-aspek yang berbeda; menetapkan prioritas secara rasional; 
mengidentifikasi urutan waktu, hubungan Sebab Akibat atau hubungan Jika-
Maka.  

 
 

 
 
 

o Pemikiran … 



 

 
 

o Pemikiran Konseptual (CT), adalah kemampuan untuk rnengidentifikasi pola 
atau hubungan antar situasi yang tidak nampak dengan jelas kaitannya satu 
dengan yang lain termasuk di dalamnya menyimpulkan informasi yang 
beragam dan tidak lengkap menjadi sesuatu yang jelas, mengidentifikasi kunci 
atau dasar Permasalahan di dalam situasi yang kompleks dan menciptakan 
konsep-konsep baru.  

o Orientasi Pelayanaan Pelanggan (CSO), adalah keinginan untuk membantu 
atau melayanl Orang lain (pelanggan) untuk rnemenuhi kebutuhann mereka 
artinya berusaha untuk· mengetahui dan memenuhi kebutuhan pelanggan 
(pelanggan diartikan secara luas, yaitu meliputi pelanggan internal dan 
eksternal) 

o Pengembangan Orang Lain (DEV), adalah keinginan tulus untuk mendorong 
proses belajar dan pengembangan orang lain untuk jangka panjang sesuai 
dengan kebutuhannya. Kompetensi ini berfokus pada intensi untuk 
pengembangan bukan sekedar pelatihan formal. Biasanya pengembangan ini 
ditujukan secara spesifik pada satu orang tetapi bisa juga pada sekelompok 
orang dengan tujuan yang spesifik. 

o Pengarahan (DIR), adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti 
kehendaknya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan dari 
jabatan secara efektif dan pada tempatnya. Dengan tetap mengingat 
kepentingan jangka panjang instansi. 
Kompetensi ini termasuk juga "memberitahu orang lain apa yang harus 
dilakukannya" dalam nada bervariasi mulai dan tegas sampai meminta atau 
bahkan mengancam. Bila disertai dengan alasan atau bujukan, perilaku ini 
masuk ke kompetensi Dampak dan. Pengaruh, bukan Pengarahan. 

o Fleksibilitas (FLX), adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan 
efektif dalam situasi yang berbeda, dan dengan berbagai individu/kelompok. 
Fleksibilitas membutuhkan kemampuan memahami dan menghargai 
pandangan yang berbeda dan bertentangan mengenai suatu isu, 
menyesuaikan pendekatan karena perubahan suatu situasi, dan dapat 
menerima dengan mudah perubahan dalam organisasi atau persyaratan 
jabatan.  

o Dampak dan Pengaruh (IMP), adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan. 
mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar 
mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Kompetensi ini menekankan 
pada keinginan untuk mempengaruhi atau menimbulkan dampak pada orang 
lain.  

o Pencarian Informasi (INF), adalah pencarian informasi yang didorong oleh rasa 
ingin tahu dan minat yang mendasar untuk mengetahui lebih banyak tentang 
sesuatu, orang atau permasalahan. ini meliputi usaha-usaha di luar pertanyaan 
rutin yang diperlukan dalam pekerjaan. Termasuk 'menggali' untuk 
mendapatkan informasi yang lebih dalam dan pasti; mencari inti permasalahan; 
atau mencari informasi untuk mendapatkan kesempatan potensial atau 
berbagai informasi yang mungkin bermanfaat pada masa yang akan datang.  

 
 

 o Inisiatif … 



 

 
 

o Inisiatif (INT), adalah dorongan untuk mengidentifikasi masalah, hambatan 
atau peluang dan mengambil tindakan untuk menjawab masalah atau peluang 
yang ada baik saat ini atau di masa datang. Dengan demikian, inisiatif dapat 
dilihat dalam konteks bertindak proaktif dan bukan sekedar berpikir tentang 
suatu tindakan yang harus diambil di masa datang.  

o Integritas (ING), adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai yang 
dianggap penting walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan ini. 
Dengan kata lain “satunya kata dengan perbuatan". Nilai-nilai ini dapat berupa 
nilai moral, nilai masyarakat, nilai kode etik profesi atau bisnis.  

o Pengertian Antar Pribadi (IU), adalah keinginan untuk memahami orang lain 
dan kemampuan untuk mendengarkan dan mengerti secara akurat pikiran, 
perasaan, masalah orang lain yang tidak terucapkan atau tidak sepenuhnya 
disampaikan. Kompetensi ini mengukur kompleksitas dan kedalaman 
pemaharnan terhadap orang lain, juga termasuk kepekaan antar-budaya.  

o Kesadaran Organisasi (OA), adalah kemampuan untuk memahami dan 
mempelajari kekuasaan dalam organisasi sendiri maupun organisasi lain 
(pelanggan, penyalur, dll). Termasuk di dalamnya kemampuan untuk 
mengidentifikasi siapa pengambil keputusan yang sebenamya dan individu 
yang memiliki pengaruh yang kuat. 

o Komitmen Organisasi (OC), adalah kemampuan dan kemauan untuk 
menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan sasaran 
organisasi. Ini mencakup usaha-usaha untuk mempromosikan tujuan 
organisasi atau memenuhi kebutuhan organisasi. Intinya adalah mendahulukan 
misi organisasi dan kepentingan pribadi. " Organisasi" dapat berarti organisasi 
yang lebih besar atau unit kerja di mana seseorang menjadi anggotanya.  

o Membina Hubungan (RB), adalah membangun atau membina hubungan akrab, 
timbal balik, dan hangat atau membina jaringan kontak dengan orang lain yang 
berguna atau akan berguna dalam bisnis di masa depan.  

o Percaya Diri (SCF), adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian 
(judgement) diri  sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang 
efektif. Hal ini termasuk kepercayaan atas kemampuannya yang terungkap 
dalam lingkungan yang semakin menantang dari kepercayaan atas keputusan 
atau pendapatnya.  

o Kepemimpinan Kelompok (Tl), adalah keinginan untuk mengambil peran 
sebagai pemimpin dalam suatu kelompok dan memastikan adanya kejelasan di 
antara anggota kelompok. Kepemimpinan umumnya (tetapi tidak selalu) 
muncul dari posisi atau otoritas formal. Kelompok juga bisa diartikan secara 
luas sebagai kelompok apapun di mana seseorang mengambil peran sebagai 
pemimpin.  

o Kerjasama (TW), Tujuan bekerjasama dengan orang lain menjadi bagian dari 
suatu kelompok, memiliki tujuan bersama, komitmen untuk mencapai tujuan 
kelompok dan bekerja bersama (sebagai kondisi yang bertolak belakang 
dengan bekerja secara terpisah atau berkompetisi).  

 
 o Kepemimpinan … 



 

 
 

o Kepemimpinan Perubahan (Cl), adalah kemampuan untuk mengarahkan dan 
menyiapkan tindakan untuk kebutuhan perubahan. Perubahan dapat berupa 
cara kerja dan organisasi.  

o Peduli Terhadap Keteraturan (CO), adalah dorongan untuk mengurangi 
ketidakpastian di Iingkungannya. Ini dilakukan dengan memantau dan 
mengecek pekerjaan atau informasi, dan menekankan pada kejelasan peran, 
fungsi dan lain-lain. 

o Pengendalian Diri (SCT), adalah kemampuan untuk mengontrol emosi dan 
menahan diri dari tindakan negatif saat dipancing kemarahannya, saat 
menghadapi oposisi atau permusuhan dari orang lain atau saat bekerja dalam 
kondisi stress. Hal ini juga termasuk kemampuan untuk mempertahankan 
stamina dalam situasi stress yang berkelanjutan.  

 
 a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
 SEKRETARIS JENDERAL, 
 

 

BAHRUL HAYAT, Ph.D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  158  TAHUN   2010 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA 
 

 
CONTOH 2A 
URAIAN JABATAN 
 
1. IDENTITAS JABATAN 

 
1.1. Kode Jabatan (Tidak Perlu diisi)  :  
1.2. Nama Jabatan : Kepala Bagian Tata Laksana 
1.3. Nama Unit Kerja   : Biro Organisasi dan Tata Laksana 
1.4. Instansi  : Kementerian Agama 

1.5. Nama Jabatan Atasan Langsung  :
  

Kepala Biro Organisasi dan Tata 
Laksana 

1.6. Lokasi (Geografis) : Kota       : Jakarta Pusat  
Provinsi  : DKI Jakarta 

 
2. KEDUDUKAN JABATAN 

 

 
 
3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN 

3.1. Tugas 
Melaksanakan urusan penataan standar pelayanan minimum, sistem dan 
prosedur kerja di lingkungan kementerian, serta urusan tata usaha dan 
rumah tangga biro. 
 
 
 

 

Ka. Biro Ortala 

 

Kabag 
Tata Laksana 

 

Kasubbag 
Standar Pelayanan 

Minimum 

 

Kabbag 
Sistem dan Prosedur 

Kerja 

 

Kabbag 
Tata Usaha Biro 

3.2. Fungsi … 



 

 
 

3.2. Fungsi: 
3.2.1. penyiapan penataan standar pelayanan minimum; 
3.2.2. penyiapan penataan sistem dan prosedur kerja; dan 
3.2.3. urusan tata usaha dan rumah tangga biro.  
 

4. TUJUAN JABATAN 
4.1. terlaksananya pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan; dan 
4.2. teciptanya sistem tata laksana yang baik. 
 

5. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN 
5.1. Mengkoordinasikan rencana dan program kerja di bidang organisasi  dan 

tata laksana. 
5.1.1. mempelajari laporan pelaksanaan tugas Bagian Ketatalaksanaan, 

tahun lalu dan tahun berjalan serta mencatat hal-hal yang penting; 
5.1.2. menugaskan Kepala Sub Bagian untuk menyusun  rencana  kerja 

masing-masing sub bagian sebagai bahan penyusunan rencana 
kerja Bagian Ketatalaksanaan; 

5.1.3. menugaskan Kepala  Sub Bagian untuk  menyusun rencana kerja  
Bagian Ketatalaksanaan; dan 

5.1.4. mengoreksi dan menyampaikan  rencana  kerja Bagian 
Ketatalaksanaan kepada Kepala Biro Ortala. 

5.2. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan 
analisis/pengkajian, penilaian/evaluasi dan penyusunan serta pembinaan 
sistem dan prosedur kerja organisasi. 
5.2.1. mempelajari laporan pelaksanaan tugas Bagian Ketatalaksanaan, 

tahun lalu dan tahun berjalan serta mencatat hal-hal yang penting; 

5.2.2. menugaskan Kepala Sub Bagian untuk menyusun rencana kerja 
masing-masing sub bagian sebagai bahan penyusunan rencana 
kerja Bagian Ketatalaksanaan; 

5.2.3. menugaskan Kepala Sub Bagian untuk menyusun rencana kerja  
Bagian Ketatalaksanaan; dan 

5.2.4. mengoreksi dan  menyampaikan rencana kerja Bagian 
Ketatalaksanaan kepada Kepala Biro Ortala. 

5.3. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan 
analisis/pengkajian, penilaian/evaluasi dan penyusunan serta pembinaan 
sistem dan prosedur kerja organisasi. 

 
 
 
 

5.3.1. memberikan … 



 

 
 

5.3.1 memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian Pengembangan 
Sistem dan Prosedur Kerja untuk menghimpun mekanisme 
penyiapan bahan dan analisis/pengkajian, penilaian/evaluasi dan 
penyusunan serta pembinaan sistem dan prosedur kerja organisasi; 

5.3.2 memeriksa dan membahas konsep himpunan mekanisme 
penyiapan bahan dan analisis/pengkajian, penilaian/evaluasi dan 
penyusunan serta pembinaan sistem dan prosedur kerja organisasi; 

5.3.3 Menyampaikan isi konsep himpunan mekanisme penyiapan bahan 
dan analisis/pengkajian, penilaian/evaluasi dan penyusunan serta 
pembinaan sistem dan prosedur kerja organisasi 

5.4. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan  
analisis/pengkajian, penilaian/evaluasi dan penyusunan serta pembinaan 
manajemen perkantoran dan sistim pelayanan masyarakat; 
5.4.1 memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan 

Administrasi dan Pelayanan masyarakat untuk menghimpun 
mekanisme penyiapan bahan dan analisis/pengkajian, 
penilaian/evaluasi dan penyusunan serta pembinaan Manajemen 
perkantoran dan sistem pelayanan masyarakat; 

5.4.2 memeriksa dan membahas konsep himpunan mekanisme 
penyiapan bahan dan analisis/pengkajian, penilaian/evaluasi dan 
penyusunan serta pembinaan manajemen perkantoran dan sistem 
pelayanan masyarakat; dan 

5.4.3 menyampaikan isi konsep himpunan mekanisme penyiapan bahan 
dan analisis/pengkajian, penilaian/evaluasi dan penyusunan serta 
pembinaan manajemen perkantoran dan sistem pelayanan 
masyarakat. 

5.5. Mengkoordinasikan mekanisme pelayanan tata usaha dan rumah tangga 
biro. 
5.5.1. memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk 

menghimpun mekanisme pelayanan tata usaha dan rumah tangga 
biro; 

5.5.2. memeriksa, membahas dan menyampaikan konsep himpunan 
mekanisme pelayanan tata usaha dan rumah tangga biro; 

5.5.3. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan; dan 
5.5.4. Melakukan rekapitulasi surat-surat masuk dan keluar. 
 

 
 
 
 
 
 

6. BAHAN … 



 

 
 

6. BAHAN KERJA 
6.1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tata laksana; 
6.2. Disposisi dari Kepala Biro Ortala; 
6.3. RKA-KL; dan 
6.4. Data Laporan Tahunan. 
 

7. PERALATAN KERJA 
7.1. Perangkat komputer; 
7.2. Peralatan tulis; 
7.3. Telepon; 
7.4. Meja; 
7.5. Kursi; dan 
7.6. Almari. 
 

8. HASIL KERJA 
8.1. Draft Rencana Kerja dan anggaran Biro Ortala; 

8.2. Laporan Kegiatan dan Anggaran Biro Ortala; 
8.3. Konsep mekanisme penyiapan bahan dan pelaksanaan 

analisis/pengkajian, penilaian/evaluasi dan penyusunan serta pembinaan 
sistem dan prosedur kerja organisas, pembinaan manajemen 
perkantoran dan sistem pelayanan masyarakat; dan 

8.4. Konsep mekanisme pelayanan tata usaha dan rumah tangga biro. 
 

9. WEWENANG 
9.1. Mengajukan saran dan usul kepada Kepala Biro Ortala; dan 
9.2. Memeriksa, mengoreksi, memaraf dan menandatangani konsep-konsep 

surat dan laporan yang akan diajukan kepada Kepala Biro Ortala. 
 

10. TANGGUNG JAWAB 
10.1. Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Biro Ortala yang diajukan; 
10.2. Kebenaran petunjuk dan keputusan terhadap pemecahan masalah yang 

diberikan kepada para Kasubbag; 
a. saran, usul, telaahan terhadap masalah yang diajukan oleh para 

Kepala Sub bagian; 
 
 

 b. menjaga … 



 

 
 

b. menjaga kerahasiaan dokumen yang dikuasakan; 
c. kedisiplinan dan  ketertiban para pegawai di lingkungan Biro Ortala; 

dan 
d. kebenaran konsep surat dan laporan yang berkenaan dengan tugas 

di Biro Ortala. 
 

11. DIMENSI JABATAN 
11.1. Dimensi nonfinansial yang berhubungan dengan penyusunan dan 

penataan Standar Pelayanan Minimum dan Standar Operasional 
Prosedur meliputi: 
11.1.1. analisis/pengkajian, penilaian/evaluasi dan penyusunan serta 

pembinaan SPM; dan 
11.1.2. analisis/pengkajian, penilaian/evaluasi dan penyusunan serta 

pembinaan SOP. 
11.2. Dimensi finansial, meliputi: 

11.2.1. DIPA Bagian Ketatalaksanaan Rp. 3.000.000.000,-; 
11.2.2. Surat Kuasa Pengguna Anggaran;dan 
11.2.3. Sumber Dana dari Bagian Ketatalaksanaan. 
 

12. HUBUNGAN KERJA 
12.1. Para eselon II di lingkungan Kementerian Agama pusat; 
12.2. Para eselon III di lingkungan Kementerian Agama pusat; 
12.3. Para eselon IV di lingkungan Kementerian Agama pusat; dan 
12.4. Para Pelaksana di lingkungan Biro Ortala. 
 

13. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN 
Terbatasnya pagu anggaran  untuk memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan 
masing- masing Bagian di Biro Ortala. 

 
14. RESIKO BAHAYA 

Terkena radiasi komputer 
 

15. SYARAT JABATAN 
15.1. Pangkat/Golongan: Penata Tingkat I-III/d 
15.2. Pendidikan Formal Minimal: S1 

Jurusan: Manajemen/Administrasi Negara 

 
 

15.3. Pendidikan … 



 

 
 

15.3. Pendidikan/Pelatihan Khusus: Diklat Pim  III 
15.4. Pengalaman Kerja Minimal: 

Pernah menjabat Eselon IV 
15.5. Persyaratan Fisik:  

Sehat jasmani dan rohani 
15.6. Persyaratan Umur:  

15.6.1. Minimal: 41 tahun; 
15.6.2. Maksimal: 56 tahun. 

15.7. Persyaratan Kompetensi:  
15.7.1. Attitude/Sikap: kritis, teliti, tegas, percaya diri, dan mampu  

mengendalikan emosi; 
15.7.2. Knowledge/Pengetahuan: menguasai bidang ketatalaksanaan 

dan kerumahtanggaan; 
15.7.3. Technical Skill/Keahlian: mampu  berbahasa  Inggris  dan  

berkomunikasi dengan baik, mampu menulis laporan dengan 
baik, dan mampu mengoperasikan  komputer. 

 
  a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
 SEKRETARIS JENDERAL, 
 

 

BAHRUL HAYAT, Ph.D 
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TENTANG 
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CONTOH 2B 
URAIAN JABATAN 
 
1. IDENTITAS JABATAN 

 
1.7. Kode Jabatan (Tidak Perlu diisi)  :  
1.8. Nama Jabatan : Kasubbag Verifikasi 
1.9. Nama Unit Kerja   : Biro Keuangan dan BMN 
1.10. Instansi  : Kementerian Agama 
1.11. Nama Jabatan Atasan Langsung  :   Kepala Bagian Perbendaharaan 

1.12. Lokasi (Geografis) : Kota       : Jakarta Pusat  
Provinsi  : DKI Jakarta 

 
2. KEDUDUKAN JABATAN 

 

 
 
3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN 

3.1. Tugas 
Melakukan penyiapan pelaksanaan verifikasi perbendaharaan. 

3.2. Fungsi: 
Melakukan verifikasi bukti-bukti pelaksanaan anggaran. 
 
 
 

Ka. Biro Keuangan 
dan BMN 

 

Kabag 
Perbendaharaan 

Kasubbag 
Pelaksanaan  
Anggaran dan 

Perbendaharaan 

 

Kasubbag  
Verifikasi 

 

Kasubbag  
Akuntansi dan 

Pelaporan 

4. TUJUAN … 



 

 
 

4. TUJUAN JABATAN 
4.3. diwujudkannya kegiatan verifikasi perbendaharaan; dan 
4.4. diwujudkannya pertanggungjawaban keuangan negara  yang akuntabel. 
 

5. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN 
5.1. Penyelesaian surat masuk/keluar Sub.bagian; 

5.2. Penyusunan rencana kegiatan Sub bagian; 
5.3. Melaksanakan pengendalian dan pengujian anggaran; 
5.4. Menelaah dan meneliti DIPA dan RKA-KL; 
5.5. Menyusun buku panduan/juklak pelaksanaan anggaran; 
5.6. Melaksanakan pengujian dokumen tagihan barang dan jasa; 
5.7. Menyiapkan dan mengajukan izin perubahan Uang Persediaan (UP) dan 

Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada Ditjen Perbendaharaan 
Kementerian Keuangan; 

5.8. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait sesuai 
dengan kebijakan pimpinan; 

5.9. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana fisik penggunaan 
anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama; 

5.10. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok Sub 
bagian; 

5.11. Memastikan kebenaran secara formal dokumen SPM; 
5.12. Melaksanakan pelayanan biaya pindah, pesangon dan pulang pensiun; 
5.13. Melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit) terhadap tagihan 

listrik; dan 
5.14. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub bagian.  
 

6. BAHAN KERJA 
6.1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan verifikasi 

perbendaharaan; 
6.2. Disposisi dari Kepala Bagian perbendaharaan; 
6.3. RKA-KL; dan 
6.4. Data Laporan Tahunan. 
 
 
 
 

 
7. PERALATAN … 



 

 
 

7. PERALATAN KERJA 
7.1. Perangkat komputer; 
7.2. Peralatan tulis; 
7.3. Telepon; 
7.4. Meja; 
7.5. Kursi; dan 

7.6. Almari. 
 

8. HASIL KERJA 
8.1. Draft Rencana Kerja dan anggaran Bagian Perbandaharaan Biro 

Keuangan; 
8.2. Laporan Kegiatan dan Anggaran Bagian Perbandaharaan Biro Keuangan; 

dan 
8.3. Konsep mekanisme penyiapan bahan dan pelaksanaan 

analisis/pengkajian, penilaian/evaluasi dan penyusunan serta pembinaan 
sistem dan prosedur kerja organisas, pembinaan manajemen perkantoran 
dan sistem pelayanan masyarakat. 

 
9. WEWENANG 

9.1. Mengajukan saran dan usul kepada Kepala Bagian Perbendaharaan; dan 
9.2. Memeriksa, mengoreksi, memaraf dan menandatangani konsep-konsep 

surat dan laporan yang akan diajukan kepada Kepala Bagian 
Perbendaharaan. 

 
10.  TANGGUNG JAWAB 

10.1. Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Bagian Perbendaharaan Biro 
Keuangan yang diajukan; 

10.2. Kebenaran petunjuk dan keputusan terhadap pemecahan masalah yang 
diberikan kepada para Pelaksana; 

10.3. Saran, usul, telaahan terhadap masalah yang diajukan oleh para Kepala 
Sub bagian; 

10.4. Menjaga kerahasiaan dokumen yang dikuasakan; 
10.5. Kedisiplinan dan  ketertiban para pegawai di lingkungan Biro Keuangan; 

dan 
10.6. Kebenaran konsep surat dan laporan yang berkenaan dengan tugas di 

Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan. 

 
 
 
 

11. DIMENSI … 



 

 
 

11.  DIMENSI JABATAN 
11.1. Dimensi nonfinansial yang menjadi tanggung jawab pelaksanaan tugas 

yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan dan pelaksanaan 
verifikasi perbendaharaan yang meliputi: 
11.1.1. pengendalian dan pengujian anggaran; 
11.1.2. Menelaah dan meneliti DIPA dan RKA-KL;dan 

11.1.3. Memastikan kebenaran secara formal dokumen SPM. 
11.2. Dimensi finansial, meliputi: 

11.2.1. DIPA Bagian Perbendaharaan Rp. 3.000.000.000,-; 
11.2.2. Surat Kuasa Pengguna Anggaran;dan 
11.2.3. Sumber Dana dari Bagian Perbendaharaan. 
 

12.    HUBUNGAN KERJA 
12.1. Para eselon II di lingkungan Kementerian Agama pusat; 
12.2. Para eselon III di lingkungan Kementerian Agama pusat; 
12.3. Para eselon IV di lingkungan Kementerian Agama pusat; dan 

12.4. Para Pelaksana di lingkungan Biro Keuangan. 
 

13. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN 
Terbatasnya pagu anggaran  untuk memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan 
masing- masing Bagian Perbendaharaan di Biro Keuangan. 

 
14. RESIKO BAHAYA 

Terkena radiasi komputer 
 

15. SYARAT JABATAN 
15.1. Pangkat/Golongan: Penata-III/c 
15.2. Pendidikan Formal Minimal: S1 

Jurusan: Akuntansi 
15.3. Pendidikan/Pelatihan Khusus: Diklat Pim  IV 
15.4. Pengalaman Kerja Minimal: 

Jabatan Fungsional Umum Penganalis 4 tahun 
15.5. Persyaratan Fisik:  

Sehat jasmani dan rohani 
 
 
 15.6. Persyaratan … 



 

 
 

15.6. Persyaratan Umur:  
15.6.1. Minimal: 30 tahun; 
15.6.2. Maksimal: 56 tahun. 

15.7. Persyaratan Kompetensi:  
15.7.4. Attitude/Sikap: kritis, teliti, tegas, percaya diri, dan mampu  

mengendalikan emosi; 
15.7.5. Knowledge/Pengetahuan: menguasai bidang verifikasi 

perbendaharaan; 
15.7.6. Technical Skill/Keahlian: mampu  berbahasa  Inggris  dan  

berkomunikasi dengan baik, mampu menulis laporan dengan 
baik, dan mampu mengoperasikan  komputer. 

 
 a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
 SEKRETARIS JENDERAL, 
 

 

BAHRUL HAYAT, Ph.D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR   158  TAHUN   2010 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA 
 

CONTOH 2C 
URAIAN JABATAN 
 
1. IDENTITAS JABATAN 

 
11.1. Kode Jabatan (Tidak Perlu diisi)  :  

11.2. Nama Jabatan : 
Pelaksana Penyusunan 
Anggaran dan Pelaksanaan  
Anggaran 

11.3. Nama Unit Kerja   : Biro Organisasi dan Tata 
Laksana 

11.4. Instansi  : Kementerian Agama 

11.5. Nama Jabatan Atasan Langsung  :
  Kasubbag Tata Usaha 

11.6. Lokasi (Geografis) : Kota       : Jakarta Pusat  
Provinsi  : DKI Jakarta 

 
2. KEDUDUKAN JABATAN 

 

 
 
3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN 

3.1. Tugas 
Membantu kasubbag dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. 
 
 
 
 

 

Ka. Bag  
Tata Laksana 

 

Pelaksana Penyusunan 
Anggaran dan 

Pelaksanaan  Anggaran 

 

Pelaksana  
Pengurusan Surat 

 

Pelaksana 
Pengurusan 

Kerumahtanggaan 

 

Kasubbag 
Tata Usaha 

 

Pelaksana Pengurusan 
Administrasi Umum 
dan Kepegawaian 

3.2. Fungsi: … 



 

 
 

3.2. Fungsi: 
3.2.1. penyiapan bahan penyusunan anggaran; dan 
3.2.2. penyiapan bahan pelaksanakan anggaran. 
 

4. TUJUAN JABATAN 
4.1. diwujudkannya rencananya anggaran dengan baik; dan 
4.2. diwujudkannya pelaksanaan anggaran secara baik. 
 

5. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN 
5.1. Menyusun matrik jadwal rencana kegiatan penyusunan anggaran 

5.1.1. Membuat dan mengetik konsep matrik jadwal rencana kegiatan 
perencanaan anggaran  

5.1.2. Mengajukan konsep matrik jadwal rencana kegiatan kepada 
pimpinan 

5.2. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
5.2.1. Membuat dan mengetik konsep Rencana Anggaran dan Biaya 

(RAB) pagu indikatif 
5.2.2. Membuat dan mengetik konsep Rencana Anggaran dan Biaya 

(RAB) pagu sementara 
5.2.3. Membuat dan mengetik konsep Rencana Anggaran dan Biaya 

(RAB) pagu definitif 
5.2.4. Mengajukan konsep Rencana Anggara dan Biaya (RAB) kepada 

pimpinan. 
5.2.5. Mengetik net Rencana Anggara dan Biaya (RAB) 

5.3. Membuat Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) 
5.3.1. Membuat dan mengetik konsep kerangka acuan kegiatan (TOR) 
5.3.2. Mengajukan konsep kerangka acuan dan anggaran (TOR) 
5.3.3. Mengetik net kerangka acuan dan anggaran (TOR) 

5.4. Mengurus administrasi pelaksanaan anggaran 
5.4.1. Membuat dan mengetik konsep matrik jadwal pelaksanaan 

anggaran  
5.4.2. Meverifikasi berkas pengajuan anggaran 
5.4.3. Monitoring proses pencairan anggaran  
5.4.4. Membuat dan mengetik laporan pelaksanaan anggaran 

 
 

 
6. BAHAN KERJA … 



 

 
 

6. BAHAN KERJA 
6.1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tata laksana; 
6.2. Disposisi dari Kepala Biro Ortala; 
6.3. RKA-KL; dan 
6.4. Data Laporan Tahunan. 
 

7. PERALATAN KERJA 
7.1. Perangkat komputer; 
7.2. Peralatan tulis; 
7.3. Telepon; 
7.4. Meja; 
7.5. Kursi; dan 
7.6. Almari. 
 

8. HASIL KERJA 
8.1. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) 
8.2. Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) 
8.3. Naskah RKA-KL 
 

9. WEWENANG 
9.1. Menanyakan jika terjadi kesulitan  
9.2. Memberi masukan kepada atasan 
 

10. TANGGUNG JAWAB 
10.1. Menyusun RAB sesuai alokasi anggaran 
10.2. Menyusun TOR dengan baik  

10.3. Menyusun RKA-KL sesuai pagu anggaran 
10.4. Mengurus administrasi pelaksanaan anggaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. DIMENSI … 



 

 
 

11. DIMENSI JABATAN 
11.1 Dimensi non finasial yang menjadi tanggung jawab penyusunan dan 

pelaksanaan anggaran meliputi: 
11.1.1 Sosialisasi penyusunan Anggaran Biaya (RAB). 
11.1.2 Pelatihan Menyusun RKA-KL. 
 

11.2 Dimensi finansial 
DIPA subbag Tata Usaha Rp. 5.000.000.000 
 

12. HUBUNGAN KERJA 
12.1. Para eselon III di lingkungan Kementerian Agama pusat; 
12.2. Para eselon IV di lingkungan Kementerian Agama pusat; dan 
12.3. Para Pelaksana di lingkungan Biro Ortala. 
 

13. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN 
Terbatasnya pagu anggaran  untuk memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan 
masing- masing Bagian di Biro Ortala. 
 

14. RESIKO BAHAYA 
Terkena radiasi komputer 
 

15. SYARAT JABATAN 
15.1. Pangkat/Golongan:  Pengatur Muda-II/a 
15.2. Pendidikan Formal Minimal: SMU 

  Jurusan: SMU/SMK/Sederajat 
15.3. Pengalaman Kerja Minimal: 0 

15.4. Persyaratan Fisik:  
  Sehat jasmani dan rohani 

15.5. Persyaratan Umur:  
15.6.1. Minimal: 18 tahun; 
15.6.2. Maksimal: 56 tahun. 

15.6. Persyaratan Kompetensi:  
15.6.1  Attitude/Sikap: kritis, teliti, tegas, percaya diri, dan mampu  

mengendalikan emosi; 
 
 

 
 

15.6.2 Knowledge … 



 

 
 

15.6.2 Knowledge/Pengetahuan: menguasai bidang ketatalaksanaan dan 
kerumahtanggaan; 

15.6.3 Technical Skill/Keahlian: mampu  berbahasa  Inggris  dan  
berkomunikasi dengan baik, mampu menulis laporan dengan baik, 
dan mampu mengoperasikan  komputer. 

 
  a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
 SEKRETARIS JENDERAL, 
 

 

BAHRUL HAYAT, Ph.D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  158  TAHUN   2010 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA 

CONTOH 3 

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR SPESIFIKASI JABATAN 

Daftar/catatan spesifikasi jabatan terdiri dari deskripsi jabatan dan persyaratan 
jabatan. 
A. Deskripsi Jabatan, yang memuat keterangan mengenai: 

1. Nama Jabatan 
(sebagaimana yang terdapat di dalam Keputusan Menteri Agama tentang 
organisasi dan tata kerja). 

2. Satuan Organisasi 
(tempat kedudukan jabatan dalam struktur organisasi). 

3. Pangkat/Golongan 

(sebagaimana yang dipersyaratkan didalam peraturan yang berlaku dan 
atau yang dipersyaratkan oleh pimpinan unit organisasi eselon I yang 
bersangkutan). 

4. Tugas Pokok 
(tugas-tugas yang sudah ditetapkan dalam uraian jabatan struktural unit 
organisasi yang bersangkutan). 

B. Persyaratan Jabatan. 
1. Pendidikan Formal 

(Apakah SMU, Starata 1 atau Strata 2). 
2. Bidang Studi 

(Bidang studi dalam pendidikan formal apakah yang sesuai untuk 
melaksanakan tugas-tugas tersebut). 

3. Pengetahuan 
(Pengetahuan apa saja yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugas-
tugas pokok. Pengetahuan diperoleh melalui pendidikan formal maupun 
dari diklat kepemimpinan. 
Identifikasi apakah pengetahuan- pengetahuan yang diperlukan tersebut 
adalah hal yang pokok atau hanya penunjang. Jumlah pengetahuan yang 
diperlukan tidak terbatas). 
 
 
 
 
 4. Keterampilan … 



 

 
 

4. Keterampilan Teknis Operasional 
(Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, keterampilan teknis 
operasional apa saja yang diperlukan, apakah kelima-limanya atau 
hanya beberapa saja yang diperlukan. Agar diidentifikasikan 
keterampilan-keterampilan yang disebutkan/diperlukan termasuk 
dalam kriteria pokok atau penunjang. keterampilan teknis operasional 
antara lain diperoleh melalui diklat kepemimpinan maupun melalui 
diklat teknis). 

5. Keterampilan Manajerial 
(Keterampilan manajerial biasanya diperoleh melalui Diklat 
Kepemimpinan. Jabatan struktural adalah jabatan manajer karena 
mempunyai beberapa orang pegawai yang berada dibawah 
kedudukannya. Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok yang 
dilimpahkan kepada bawahan, dan pemangku jabatan mempunyai 
hubungan kerja dengan jabatan-jabatan lainnya secara vertikal dan 
horizontal, semua keterampilan manajerial tersebut diperlukan. 
Responden diminta mengidentifikasi keterampilan manajerial yang 
mana dipersyaratkan kuat atau diatas rata-rata atau rata-rata). 

6. Pengalaman Kerja 
(Agar dapat melaksanakan tugas-tugas pokok, pengalaman kerja apa 
saja yang diperoleh sebelumnya yang diperlukan agar tugas-tugas 
pokok yang dipangku sekarang dapat dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya, jumlah pengalaman kerja yang diperlukan tidak terbatas). 

7. Karakter Personal 
(Karakter adalah suatu ciri khusus seseorang, terutama wataknya 
sehingga ia berbeda dengan orang lain, watak adalah tingkah laku 
yang dimiliki seseorang, dapat bersifat pembawaan dan ada yang 
disebabkan karena pengaruh lingkungan. Untuk melaksakan tugas-
tugas pokok lima macam karakter personal diperlukan bagi setiap 
pejabat struktural baik terhadap pelaksanaan tugasnya, maupun 
terhadap bawahannya. Responden diharapkan dapat mengidentifikasi 
setiap jenis karakter personal yang mana dianggapnya harus kuat, 
diatas rata-rata atau raa-rata). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPESIFIKASI … 



 

 
 

SPESIFIKASI JABATAN 
 

URAIAN JABATAN 
 
 
1 Nama Jabatan :  
2 Satuan Organisasi   :  
3 Pangkat/Golongan   :  
4 Tugas Pokok           : 4.1. 

4.2. 
4.3. 
4.4. dst.nya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERSYARATAN JABATAN 

Nama Jabatan: 
 

No. Kompetensi K/DR/
R 

PK/P   
J 

1. Pendidikan Formal   
    

2. Bidang Studi   
 2.1.   

3. Pengetahuan   
 3.1.   

4. Keterampilan Teknis Operasional 
(PK/PJ) 

  

 4.1 Berbahasa Inggris Aktif  
4.2 Penulisan Laporan  
4.3 Teknik Presentasi 
4.4 Negosiasi 
4.5 Komputer 

  

5. Keterampilan Manajerial (K/DR/R)   
 5.1 Berpikir Strategis 

5.2 Perencanaan 
5.3 Pengorganisasian 
5.4 Menganalisa 
5.5 Mengevaluasi 
5.6 Tegas 
5.7 Komunikasi 
5.8 Mempengaruhi 
5.9 Kerja sama 
5.10 Fleksibel 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Pengalaman Kerja   
 6.1   

7. Karakter Personal (K/DR/R)   
 7.1 Kritis 

7.2 Teliti 
7.3 Percaya Diri 
7.4 Pengendalian Emosi 

  

Keterangan: PK: Persyaratan Pokok; PJ: Persyaratan 
Penunjang 
                    K: Kuat; DR: Diatas Rata-Rata; R: Rata-Rata 

SPESIFIKASI JABATAN 
 

URAIAN JABATAN 
 
 

1 Nama Jabatan : Kepala Bagian Ketatalaksanaan 
2 Satuan Organisasi   : Biro Ortala 
3 Pangkat/Golongan   : Pembina-IV/a 
4 Tugas Pokok dan 

Fungsi           
: 4.1.Tugas Pokok: 

Melaksanakan urusan penataan 
standar pelayanan minimum, 
sistem dan prosedur kerja di 
lingkungan kementerian, serta 
urusan tata usaha dan rumah 
tangga biro. 

4.2.Fungsi: 
4.2.1 penyiapan penataan 

standar pelayanan 
minimum; 

4.2.2 penyiapan penataan 
sistem dan prosedur 
kerja; dan 

 
PERSYARATAN JABATAN 

 
Nama Jabatan: Kepala Bagian Ketatalaksanaan 

No
. 

Kompetensi K/DR/
R 

PK/P
J 

1. Pendidikan Formal  PK 
 S-1   

2. Bidang Studi  PK 
 Manajemen/Administrasi Negara   

3. Pengetahuan   
 Ilmu Ketatalaksanaan  PK 

4. Keterampilan Teknis Operasional 
(PK/PJ) 

  

 4.1 Berbahasa Inggris Aktif  
4.2 Penulisan Laporan  
4.3 Teknik Presentasi 
4.4 Negosiasi 
4.5 Komputer 

 PJ 
PK 
PK 
PJ 
PK 

5. Keterampilan Manajerial (K/DR/R)   



 

 
 

4.2.3 urusan tata usaha dan 
rumah tangga biro.  

 
 
 
 
 

 5.1 Berpikir Strategis 
5.2 Perencanaan 
5.3 Pengorganisasian 
5.4 Menganalisa 
5.5 Mengevaluasi 
5.6 Tegas 
5.7 Komunikasi 
5.8 Mempengaruhi 
5.9 Kerja sama 
5.10 Fleksibel 

K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 

DR 
DR 
DR 

 

6. Pengalaman Kerja   
 Pernah menjabat eselon IV   

7. Karakter Personal (K/DR/R)   
 7.1 Kritis 

7.2 Teliti 
7.3 Percaya Diri 
7.4 Pengendalian Emosi 

DR 
K 

DR 
K 

 

Keterangan: PK: Persyaratan Pokok; PJ: Persyaratan 
Penunjang 
                    K: Kuat; DR: Diatas Rata-Rata; R: Rata-Rata 

 
 

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
SEKRETARIS JENDERAL, 

 
 
 

  BAHRUL HAYAT, Ph.D 
 

 
 



 

 
 

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR   158  TAHUN   2010 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA 
CONTOH 4 

PETA JABATAN 
KEPALA BAGIAN KETATALAKSANAAN 

PADA BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
1. Koordinator Pelaksana Penyedia 

Bahan SPM 
1. Koordinator Pelaksana Penyedia Bahan 

Penyusunan SOP 
1. Pelaksana Pengurusan 

Administrasi Umum dan 
Kepegawaian 

2. Pelaksana Penyedia Bahan SPM 2. Pelaksana Penyedia Bahan SOP 2. Pelaksana Penyusunan 
Anggaran dan Pelaksanaan 
Anggaran 

3. Pelaksana Perekaman Naskah SPM 3. Pelaksana Perekaman Naskah SOP 3. Pelaksana Pengurusan Surat 
4. Pelaksana Pengadministrasian 

Dokumen SPM 
4. Pelaksana Pengadministrasian Dokumen 

SOP 
4. Pelaksana Pengurusan 

Kerumahtanggaan 
a.n.  MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

SEKRETARIS JENDERAL, 
 

  BAHRUL HAYAT, Ph.D 

 

Ka. Biro Ortala 

Kabag 
Tata Laksana 

Kasubbag 
Standar Pelayanan 

Minimum 

Kabbag 
Sistem dan Prosedur 

Kerja 
Kabbag 

Tata Usaha Biro 


