INFORMASIJABATAN
1.
2.
3.

Nama Jabatan
Kode Jabatan
Unit Kerja
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

4.

:
:
:
:
:
:
:

Kepala Dinas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
-

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi
Terlampir
Walikota Palopo

Sekretaris Daerah

Kepala Dinas

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Memimpin dan melaksanakan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahanpada Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Walikota berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas

6.

Uraian Tugas
:
a. Menyusun program dan anggaran Dinas
Tahapan :
1. Mengumpulkan bahan penyusunan program dan anggaran Dinas;
2. Mengidentifikasi bahan penyusunan program dan anggaran Dinas;
3. Merumuskan penyusunan program dan anggaran Dinas;
4. Mendokumentasikan hasil penyusunan program dan anggaran Dinas.
b.

Mengelola keuangan Dinas
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan pengelolaan keuangan Dinas;
2. Mengidentifikasi bahan pengelolaan keuangan Dinas;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
4. Mendokumentasikan hasil pengelolaan keuangan Dinas.

c.

Mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga
dan barang milik negara;
2. Mengidentifikasi bahan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga
dan barang milik negara;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah
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4.

tangga dan barang milik negara;
Mendokumentasikan hasil pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga
dan barang milik negara.

d.

Menyusun perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaataan data dan
dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan kependudukan
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaataan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan kependudukan;
2. Mengidentifikasi bahan penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaataan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan kependudukan;
3. Merumuskan penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan,
pemanfaataan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan
kependudukan;
4. Mendokumentasikan hasil penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaataan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan kependudukan.

e.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan,
pemanfaataan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan kependudukan
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaataan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan kependudukan;
2. Mengidentifikasi bahan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama
administrasi kependudukan, pemanfaataan data dan dokumen kependudukan serta
inovasi pelayanan kependudukan;
3. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaataan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan kependudukan;
4. Mendokumentasikan hasil perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama
administrasi kependudukan, pemanfaataan data dan dokumen kependudukan serta
inovasi pelayanan kependudukan.

f.

Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Mengidentifikasi bahan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
3. Melaksanakan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
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g.

Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
2. Mengidentifikasi bahan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
3. Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil.

h.

Melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan;
2. Mengidentifikasi bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan;
3. Melaksanakanpengelolaan administrasi kependudukan;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan;.

i.

Melaksanakan kerjasama administrasi kependudukan
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
2. Mengidentifikasi bahan pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
3. Melaksanakankerjasama administrasi kependudukan;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan.

j.

Melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
2. Mengidentifikasi bahan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
3. Melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

k.

Melaksanakan inovasi pelayanan kependudukan
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan kependudukan;
2. Mengidentifikasi bahan pelaksanaan inovasi pelayanan kependudukan;
3. Melaksanakan inovasi pelayanan kependudukan;
4. Mendokumentasikan hasilpelaksanaan inovasi pelayanan kependudukan.

l.

Melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang administrasi kependudukan
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang
administrasi kependudukan;
2. Mengidentifikasi bahan pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang
administrasi kependudukan;
3. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang administrasi
kependudukan;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian
bidang administrasi kependudukan.

m. Melaksanakan kegiatan penatausahaan dinas
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas;
2. Mengidentifikasi bahan pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas;
3. Melaksanakan kegiatan penatausahaan dinas;
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4.

Mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas.

n.

Menilai prestasi kerja bawahan
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan penilaian prestasi kerja bawahan;
2. Mengkoordinasikan bahan penilaian prestasi kerja bawahan;
3. Mengumpulkan bahan penilaian prestasi kerja bawahan;
3. Memberikan penilaian prestasi kerja bawahan.

o.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas
Tahapan:
1. Menerima penugasan kedinasan lain daripimpinan baik lisan maupun tulisan;
2. Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain daripimpinan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain kepadapimpinan;
4. Mendokumentasikan proses/bahan penyelenggaraan tugas kedinasan lain.

7. Bahan Kerja
:
No
Bahan Kerja
1. Undang-Undang
Perencanaan
Pembangunan Nasional
2. Undang-undang terkait penyelenggaraan
pemerintahan daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait
penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi terkait
penyelenggaraan manajemen ASN
5. Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan
pemerintahan daerah
6. RPJPD Kota Palopo
7.

RPJMD Kota Palopo

8.

Renstra SKPD

9.

Peraturan Tugas Pokokdan Rincian Tugas
Jabatan Struktural lingkup pemerintah
daerah
Disposisi Walikota

10.
8.
No

Perangkat/Alat Kerja
Perangkat Kerja

1.

ATK

2.

Flash Disk

3.

Laptop/Komputer

Penggunaan Dalam Tugas
Pedoman penyusunan dan perumusan
kebijakan pemerintah daerah
Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
pemerintah daerah
Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
pengembangan ASN
Koordinasi penyusunan program dan
petunjuk teknis
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
Pedoman pelaksanaan tugas administratif,
organisasi dan tatalaksana kepada seluruh
perangkat daerah.
Petunjuk pelaksanaan tugas kedinasan

:
Digunakan Untuk Tugas
Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan
Menyimpan data pelaksanaan tugas dinas dalam bentuk soft
copy
Mempelajari, merumuskan konsep kebijakan, rencana stratejik,
visi misi daerah, dokumen serta referensi lain yang relevan dan
terkait yang lain serta memeriksa laporan kegiatan dalam
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4.

Printer

5.

Telepon/Fax

6.

Kendaraan dinas
Standard Operating
Procedure (SOP)
Dokumen/peraturan

7.
8.
9.
No

Hasil Kerja

bentuk soft copy
Untuk mencetak dokumen
Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua hal-hal
yang terkait dengan pekerjaan
Mobilitas pelaksanaan tugas
Penyusunan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan atau
pekerjaan
Referensi/rujukan dalam merumuskan dan menetapkan
kebijakan serta kegiatan manajerial lain yang terkait.
:
Hasil Kerja

Satuan Hasil

1.

Dokumen program dan anggaran Dinas;

Dokumen

2.

Kegiatan mengelola keuangan Dinas;

Kegiatan

3.

Kegiatan mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan
barang milik negara;
Kegiatan mengelola urusan ASN;

Kegiatan

Kegiatan

7.

Kegiatan menyusun perencanaan di bidang pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama
administrasi kependudukan, pemanfaataan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan kependudukan;
Kegiatan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama
administrasi kependudukan, pemanfaataan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan kependudukan;
Kegiatan melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk;

8.

Kegiatan melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;

Kegiatan

9.

Kegiatan melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan;

Kegiatan

10.

Kegiatan melaksanakan kerjasama administrasi kependudukan;

Kegiatan

11.

Kegiatan melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

Kegiatan

12.

Kegiatan melaksanakan inovasi pelayanan kependudukan;

Kegiatan

13.

Kegiatan

14.

Kegiatan melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang
administrasi kependudukan;
Kegiatan melaksanakan kegiatan penatausahaan dinas;

15.

Kegiatan menilai prestasi kerja bawahan;dan

Kegiatan

16.

Kegiatan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan
Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Kegiatan

4.
5.

6.

10.

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Tanggung Jawab
:
a.
Keakuratan dokumen rencana strategik
b.
Kesesuian koordinasi program kerja
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
11.

Keakuratan rencana strategik dan program kerja dinas
Kesesuiaan kebijakan, pedoman, normma, standar, prosedur dan kriteria monitoring
evaluasi pembinaan SDM aparatur
Ketepatan merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Ketepatan mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis
administratif kepada seluruh satuan kerja dalam lingkup Dinas;
Ketepatan mengkoordinasikan,membimbing dan mengarahkan penyiapan bahan dan
penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Kecermatan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
Dinas dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
Ketepatan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan/atasan
Kesesuaian pelaksanaan waskat
Keakuratan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan
Keakuratan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota
Kesesuaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
Kesesuaian tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

Wewenang
:
a.
Menetapkan rencana stratejik dan program kerja;
b.
Menetapkan kebijakan;
c.
Meminta bawahan untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas;
d.
Memberikan motivasi kerja kepada bawahan;
e.
Meminta laporan pelaksanaan tugas bawahan;
f.
Melakukan pembinaan kinerja dan karier bawahan.
12.

Korelasi Jabatan

No

:

Jabatan

Unit Kerja/ Instansi

Dalam Hal

1.

Walikota

Pemerintah Kota Palopo

2.

Sekretaris Daerah

Pemerintah Kota Palopo

Memberi
Penugasan,
Koordinasi dan Konsultasi
Koordinasi dan sinkronisasi

3.

Sekertaris DPRD

Pemerintah Kota Palopo

Koordinasi dan sinkronisasi

4.

Kepala Dinas

Pemerintah Kota Palopo

5.

Kepala Badan

Pemerintah Kota Palopo

6.

Sekretaris

7.

Kepala Bidang

8.

Kepala Seksi

9.

JFT dan JP

10.

Pejabat
terkait

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Pemerintah Kota Palopo

Sinkronisasi, Koordinasi dan
Pengawasan
Sinkronisasi, Koordinasi dan
Pengawasan
Menerima penugasan

13.
No

Kondisi Lingkungan Kerja
Aspek

Lainnya

yang

Menerima penugasan
Menerima penugasan
Menerima penugasan
Koordinasi dan sinkronisasi

:
Indikator
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tempat kerja
Suhu
Udara
Keadaan Ruangan
Letak
Penerangan
Suara
Keadaan tempat kerja
Getaran

Di dalam dan di luar ruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Luas
Strategis
Terang
Tenang
Bersih dan rapih
Tanpa getaran

14.
No
1.
2.

Resiko Bahaya
Fisik / Mental
Gangguan ginjal
Kelelahan pada otot mata

3.

Kelelahan fisik dan mental

Beban kerja tugas dan tanggungjawab

4.

Tekanan psikologis

Beban kerja dan tekanan dari dalam maupun dari luar
organisasi

:
Penyebab
Banyak duduk
Banyak melihat monitor komputer/laptop
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15.

Syarat Jabatan
a.
Pangkat/Gol. Ruang
b.
Pendidikan

:
:
:

c.

Kursus/Diklat
1. Diklat Penjenjangan
2. Diklat Teknis

:

d.

Pengalaman kerja

:

e.

Pengetahuan kerja

:

Pembina Tingkat I-IV/b
S1Pemerintahan/Ekonomi/Hukum/Manajemen atau
yang sesuai dengan urusan pemerintahan
-

f.

Keterampilan kerja

:

-

g.

h.

i.

Bakat Kerja
1. G
:
2. V
:
3. Q
:

Diklat Pim Tk. II
Diklat Manajemen penyusunan APBD
Diklat Pengelolaan APBD
Diklat Manajemen Stratejik
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
Diklat ManajemenKependudukan dan Pencatatan
Sipil
Diklat Manajemen Kebijakan Publik
Sekretaris Dinas
Kepala Bidang
Kepala Sub bagian/Kepala Seksi
Peraturan
tentang
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil
Undang-undang
tentang
keuangan
dan
perekonomian
Peraturan Walikota tentang tugas pokok, fungsi,
dan rincian tugas jabatan struktural
Konsep tentang administrasi, manajemen,
organisasi, kepemimpinan, dan pelayanan
Pedoman tentang acuan kerja dan Standard
Operating Procedure (SOP)
Kemampuan memimpin dan mengambil
keputusan stratejik
Kemampuan memecahkan masalah
Keterampilan berkomunikasi efektif
Kemampuan melaksanakan tugas teknis dan
administratif

:
Intelegensia
Bakat Verbal
Ketelitian

Temperamen Kerja
:
1. D
: Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggungjawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.
2. F
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung
penafsiran perasaan (Feeling), Gagasan (Idea), atau fakta (Fact) dari
sudut pandangan pribadi
3. M
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan
kesimpulan, pembuatan pertimbangan atau pembuatan keputusan
berdasar kriteria yang dapat diukur atau diuji
4. T
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.
Minat Kerja
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1.
2.
3.
4.

Kegiatan yang berhubungan dengan benda dan obyek
Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
Kegiatan yang berhubungan dengan orang
Kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dan dengan proses

j.

Upaya Fisik
1. Berbicara
2. Duduk
3. Mendengar
4. Melihat
5. Berjalan

k.

Kondisi Fisik
1. Jenis Kelamin
2. Umur
3. Tinggi badan
4. Berat badan
5. Postur badan
6. Penampilan

Laki-Laki/Perempuan
40-54 Tahun
150-180 cm/Relatif
65-85 Kg/Relatif
Tegap/Relatif
Bersih dan Rapih

l.

16.

Fungsi Pekerjaan
1. D2 : Menganalisa
2. O0 : Menasehati
3. 03 : Menyelia
Prestasi Kerja Yang Diharapkan

:
:
:
:
:
:

No

Satuan Hasil

1.

Dokumen

2.

Kegiatan

3.

Kegiatan

4.

Kegiatan

5.

Kegiatan

6.

Kegiatan

7.

Kegiatan

8.

Kegiatan

9.

Kegiatan

10.

Kegiatan

11.

Kegiatan

12.

Kegiatan

13.

Kegiatan

:
Jumlah Hasil
(Dalam 1 tahun)

Waktu
Penyelesaian
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17.

14.

Kegiatan

15.

Kegiatan

16.

Kegiatan

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapat mungkin dipenuhi sebagaimana
mestinya.
Palopo ,2019
Kepala Dinas
DRS. H. ASIR MANGOPO, MM
NIP. 19630501 199203 1 015
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INFORMASI JABATAN
1.
2.
3.

4.

Nama Jabatan
Kode Jabatan
Unit Kerja
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

:
:
:
:
:
:
:

Sekretaris
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
-

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi
Sekretaris Daerah

Kepala Dinas

Sekretaris

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Memimpin dan melaksanakan tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala
dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan
mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan,Evaluasi
dan Tindak Lanjut berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas

6.

Uraian Tugas
:
a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
Tahapan :
1. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
2. Melakukan rapat dalam rangka penyusunan rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
3. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
4. Mendokumentasikan hasil penyusunan rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas.
b.

Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan petunjuk pelaksanaan tugas;
2. Melakukan rapat dalam rangkapemberian petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas;
4. Mendokumentasikan hasil pemberian petunjuk pelaksanaan tugas.
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c.

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Sekretariat
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat;
3. Mengelola pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat.

d.

Menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan penyusunan rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau
menandatangani naskah dinas
2. Melakukan rapat dalam rangka penyusunan rancangan, mengoreksi, memaraf dan
atau menandatangani naskah dinas
3. Melakukan penyusunan rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani
naskah dinas
4. Mendokumentasikan hasil penyusunan rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau
menandatangani naskah dinas

e.

Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan
program
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan
bahan penyusunan program;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan koordinasi kepada seluruh bidang dan
menyiapkan bahan penyusunan program;
3. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan
program;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan koordinasi kepada seluruh bidang dan
menyiapkan bahan penyusunan program.

f.

Melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan
kegiatan
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi
dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan koordinasi kegiatan sehingga terwujud
sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
3. Melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi
pelaksanaan kegiatan;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan koordinasi kegiatan sehingga terwujud
sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan.

g.

Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan
laporan akuntabilitas kinerja
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pengordinasian pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
2. Melakukan rapat dalam rangka pengordinasian pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
3. Melaksanakan pengordinasian pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan
laporan akuntabilitas kinerja;
4. Mendokumentasikan hasil pengordinasian pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
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h.

Melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan dan pengordinasian pengolahan data dan
informasi;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan dan pengordinasian pengolahan data dan
informasi;
3. Melaksanakan dan pengordinasian pengolahan data dan informasi;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan dan pengordinasian pengolahan data dan
informasi.

i.

Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelayanan ketatausahaan
2. Melakukan rapat koordinasi dalam rangka pelayanan ketatausahaan
3. Melaporkan hasil rapat koordiansi pelayanan ketatausahaan kepada pimpinan
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan rapat koordiansi pelayanan ketatausahaan

j.

Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan dan pengordinasian pelayanan administrasi umum
dan aparatur;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan dan pengordinasian pelayanan
administrasi umum dan aparatur;
3. Melaporkan hasil rapat koordinasi pelayanan administrasi umum dan aparatur;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan rapat koordinasi pelayanan administrasi umum
dan aparatur.

k.

Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi dinas
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan dan pengordinasian pelayanan administrasi dinas;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan dan pengordinasian pelayanan
administrasi dinas;
3. Melaporkan hasil rapat koordinasi pelayanan administrasi dinas;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan rapat koordinasi pelayanan administrasi dinas.

l.

Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencanakebutuhan anggaran
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyusunan
rencanakebutuhan anggaran;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyusunan
rencanakebutuhan anggaran;
3. Melaporkan hasil rapat koordinasi pembinaan penyusunan rencanakebutuhan
anggaran;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyusunan
rencanakebutuhan anggaran.

m. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut
hasil pemeriksaan;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan
tindak lanjut hasil pemeriksaan;
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3. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak
lanjut hasil pemeriksaan.
n.

Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan
penghapusan barang
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan dan pengordinasian administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan dan pengordinasian administrasi
pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
3. Melaksanakan dan mengordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan
penghapusan barang;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan dan pengordinasian administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang.

o.

Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan tata
laksana;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan
tata laksana;
3. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan tata
laksana.

p.

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan;
3. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan.

q.

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberi saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
Tahapan:
1. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris;
2. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait laporan pelaksanaan
tugas.

r.

Menilai prestasi kerja bawahan
1. Mempersiapkan bahan penilaian prestasi kerja bawahan;
2. Melakukan rapat dalam rangka penilaian prestasi kerja bawahan;
3. Melakukan penilaian prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dan staf lainnya;
4. Mendokumentasikan penilaian prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dan staf lainnya.
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s.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas
1. Menerima penugasan kedinasan lain daripimpinan baik lisan maupun tulisan;
2. Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain daripimpinan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain kepadapimpinan;
4. Mendokumentasikan proses/bahan penyelenggaraan tugas kedinasan lain.

7.

Bahan Kerja
:
No
Bahan Kerja
Penggunaan Dalam Tugas
1. Undang-Undang
Perencanaan Pedoman penyusunan dan perumusan
Pembangunan Nasional
kebijakan pemerintah daerah
2. Undang-undang terkait penyelenggaraan Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
pemerintahan daerah
pemerintah daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pengembangan ASN
penyelenggaraan manajemen ASN
5. Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan Koordinasi penyusunan program dan
pemerintahan daerah
petunjuk teknis
6. RPJPD Kota Palopo
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
7. RPJMD Kota Palopo
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
8. Renstra SKPD
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
9. Peraturan Tugas Pokokdan Rincian Tugas Pedoman pelaksanaan tugas administratif,
Jabatan Struktural lingkup pemerintah organisasi dan tatalaksana kepada seluruh
daerah
perangkat daerah.
10. Disposisi Walikota
Petunjuk pelaksanaan tugas kedinasan

8.

Perangkat/Alat Kerja
No

Perangkat Kerja

1.

ATK

2.

Flash Disk

3.

Laptop/Komputer

4.

Printer

5.

Telepon/Fax

6.

Kendaraan dinas
Standard Operating
Procedure (SOP)

7.

:
Digunakan Untuk Tugas
Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan
Menyimpan data pelaksanaan tugas dinas dalam bentuk soft
copy
Mempelajari, merumuskan konsep kebijakan, rencana stratejik,
visi misi daerah, dokumen serta referensi lain yang relevan dan
terkait yang lain serta memeriksa laporan kegiatan dalam
bentuk soft copy
Untuk mencetak dokumen
Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua hal-hal
yang terkait dengan pekerjaan
Mobilitas pelaksanaan tugas
Penyusunan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan atau
pekerjaan

14

9.

Hasil Kerja
:
No
Hasil Kerja
1. Dokumen rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
2. Kegiatan mendistribusikan dan memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas;
Kegiatan memantau, mengawasi dan mengevaluasi
3.
pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat;
Kegiatan menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf
4.
dan atau menandatangani naskah dinas;
Kegiatan melaksanakan koordinasi kepada seluruh
5.
bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program;
Kegiatan melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga
6. terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan
kegiatan;
Kegiatan melaksanakan dan mengoordinasikan
7. pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan
laporan akuntabilitas kinerja;
Kegiatan melaksanakan dan mengoordinasikan
8.
pengolahan data dan informasi;
Kegiatan melaksanakan dan mengoordinasikan
9.
pelayanan ketatausahaan;
Kegiatan melaksanakan dan mengoordinasikan
10.
pelayanan administrasi umum dan aparatur;
Kegiatan melaksanakan dan mengoordinasikan
11.
pelayanan administrasi dinas;
Kegiatan melaksanakan koordinasi dan pembinaan
12.
penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
Kegiatan melaksanakan pembinaan, monitoring,
13.
evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
Kegiatan melaksanakan dan mengoordinasikan
14. administrasi pengadaan, pemeliharaan dan
penghapusan barang;
Kegiatan melaksanakan pembinaan dan penataan
15.
organisasi dan tata laksana;
Kegiatan melaksanakan koordinasi dan penyusunan
16.
peraturan perundang-undangan;
Kegiatan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
17. Sekretariat dan memberi saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
18. Kegiatan menilai prestasi kerja bawahan; dan
19.

10.

Kegiatan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas

Satuan Hasil
Dokumen
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan

Tanggung Jawab
:
a.
Ketepatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta
menetapkan kebijakan di bidang umum dan Keuangan , Hukum dan Kepegawaian serta
Perencanaan dan Pelaporan;
b.
Ketepatanmerencanakankegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c.
Ketepatanmengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis administratif
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

kepada seluruh satuan kerja dalam lingkup Dinas;
Ketepatanmengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan keuangan;
Ketepatanmengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan hukum dan
kepegawaian;
Ketepatanmengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
Kecermatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi
umum dan Keuangan , Hukum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Pelaporan;
Ketepatanmengkoordinasikan,membimbing dan mengarahkan penyiapan bahan dan
penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketepatan menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dan staf lainnya dalam rangka
pembinaan dan pengembangan karier;
Kecermatan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
Kelancaran melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

11.

Wewenang
:
a.
Menyusun rencana stratejik dan program kerja;
b.
Menetapkan kebijakan;
c.
Meminta bawahan untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas;
d.
Memberikan motivasi kerja kepada bawahan;
e.
Meminta laporan pelaksanaan tugas bawahan;
f.
Melakukan pembinaan kinerja dan karier bawahan.

12.

Korelasi Jabatan
No

13.

Jabatan

1.

Kepala Dinas

2.

Kepala Badan

3.

Kepala Bidang

4.

Kepala Seksi

5.

JFT dan JFU

Kondisi Lingkungan Kerja
No
Aspek
1. Tempat kerja
2. Suhu
3. Udara
4. Keadaan Ruangan
5. Letak
6. Penerangan
7. Suara
8. Keadaan tempat kerja
9. Getaran

:
Unit Kerja/ Instansi
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Pemerintah Kota Palopo
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dalam Hal
Memberi Penugasan
Sinkronisasi, Koordinasi dan
Pengawasan
Menerima penugasan
Menerima penugasan
Menerima penugasan

:
Indikator
Di dalam dan di luar ruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Luas
Strategis
Terang
Tenang
Bersih dan rapih
Tanpa getaran
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14.

15.

Resiko Bahaya
No
Fisik / Mental
1. Gangguan ginjal
2. Kelelahan pada otot mata

:
Penyebab
Banyak duduk
Banyak melihat monitor komputer/laptop

3.

Kelelahan fisik dan mental

Beban kerja tugas dan tanggungjawab

4.

Tekanan psikologis

Beban kerja dan tekanan dari dalam maupun dari luar
organisasi

Syarat Jabatan
a.
Pangkat/Gol. Ruang
b.
Pendidikan

:
:
:

c.

Kursus/Diklat
1. Diklat Penjenjangan
2. Diklat Teknis

:

d.

Pengalaman kerja

:

-

e.

Pengetahuan kerja

:

-

Pembina-IV/a
S1 Manajamen, Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum atau
yang sesuai dengan urusan pemerintahan
-

-

Diklat Pim Tk. III
Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Diklat Teknis Sistem Akuntansi Pemerintah
Diklat Teknis Manajemen Sumber Daya Manusia
Diklat Perencanaan dan Pembangunan
Diklat pengembangan kepegawaian
Diklat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Berbasis Kinerja
SekretarisLingkup SKPD lain
Kepala Bagian dan Kepala BidangLingkup SKPD
lain
Peraturan tentang Kepegawaian dan Disiplin
Pegawai
Peraturan Walikota tentang tugas pokok, fungsi,
dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas
Konsep tentang administrasi, manajemen,
organisasi, kepemimpinan, dan pelayanan
Peraturan tentang Perencanaan dan Pelaporan
Peraturan tentang Keuangan dan Pelaporan
Keuangan
Pedoman Standar Operating Procedure (SOP)

f.

Keterampilan kerja

:

g.

Bakat Kerja
1.
G :
2.
V
:
3.
Q :

:

h.

Temperamen Kerja
:
1.
D
: Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggungjawab untuk kegiatan
memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

Intelegensia
Bakat Verbal
Ketelitian

- Kemampuan memimpin dan mengambil keputusan
operasional
- Kemampuan memecahkan masalah
- Kemampuan berkomunikasi efektif
- Kemampuan melaksanakan tugas teknis dan
administratif
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M

:

3.

T

:

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan
kesimpulan, pembuatan pertimbangan atau pembuatan keputusan
berdasar kriteria yang dapat diukur atau diuji
Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

i.

Minat Kerja
:
1. 1.b: Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
2. 2.a: Kegiatan yang berhubungan dengan orang
3. 3.a: Kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur

j.

Upaya Fisik
1. Berbicara
2. Duduk
3. Mendengar
4. Melihat

:

k.

Kondisi Fisik
1. Jenis Kelamin
2. Umur
3. Tinggi badan
4. Berat badan
5. Postur badan
6. Penampilan
Fungsi Pekerjaan
1. D2 : Menganalisa
2. O0 : Menasehati
3. 03 : Menyelia

:
:
:
:
:
:
:
:

l.
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2.

Prestasi Kerja Yang Diharapkan
No

Hasil Kerja

1.

Dokumen

2.

Kegiatan

3.

Kegiatan

4.

Kegiatan

5.

Kegiatan

6.

Kegiatan

7.

Kegiatan

8.

Kegiatan

9.

Kegiatan

Laki-Laki/Perempuan
35-54 Tahun
150-180 cm/Relatif
55-85 Kg/Relatif
Tegap/Relatif
Bersih dan Rapih

:
Jumlah Hasil
(Dalam 1
tahun)

Waktu Pelaksanaan
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17.

10.

Kegiatan

11.

Kegiatan

12.

Kegiatan

13.

Kegiatan

14.

Kegiatan

15.

Kegiatan

16.

Kegiatan

17.

Kegiatan

18.

Kegiatan

19.

Kegiatan

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapat mungkin dipenuhi sebagaimana
mestinya
Palopo, September 2019
Kepala Dinas,

Drs. H. ASIR MANGOPO, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196305011992031015
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INFORMASI JABATAN
1.
2.
3.

4.

Nama Jabatan
Kode Jabatan
Unit Kerja
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

:
:
:
:
:
:
:

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretariat
-

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi
Kepala Dinas

Sekretaris

Kepala Subbagian Umum
dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Keuangan,
Evaluasi dan Tindak Lanjut

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Memimpin dan melaksanakan tugas administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan
administrasi Kepegawaian dan Aset berdasrkan pedoman yang ada untuk kelancran tugas

6.

Uraian Tugas
:
a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas
Tahapan :
1. Mempersiapkan bahan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Melakukan rapat dalam rangka rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Melakukan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
4. Mendokumentasikan hasil rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
b.

Mendstribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
2. Melakukan rapat dalam rangka petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
4. Mendokumentasikan hasil petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar.
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c.

Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
2. Melakukan rapat dalam rangka pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
3. Melakukan pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;
4. Mendokumentasikan hasil pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas.

d.

Menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan ataumenandatangani naskah dinas
1. Mempersiapkan bahan rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani
naskah dinas;
2. Melakukan rapat dalam rangka rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau
menandatangani naskah dinas;
3. Melakukan rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
4. Mendokumentasikan hasil rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani
naskah dinas.

e.

Melaksanakan rencana kegiatan
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kegiatan;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan;
3. Melaksanakan rencana kegiatan;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan rencana kegiatan.

f.

Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik
daerah/negara;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang
milik daerah/negara;
3. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik
daerah/negara.

g.

Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan
perlengkapan;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan
perlengkapan;
3. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan
perlengkapan.

h.

Melaksanakan urusan kepegawaian
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Tahapan:
1. Mempersiapkan bahanpelaksanaan urusan kepegawaian;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Melaksanakan urusan kepegawaian;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan urusan kepegawaian.
i.

Melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan;
3. Melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan.

j.

Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik
1. Mempersiapkan bahan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan
informasi publik;
2. Melakukan rapat dalam rangka urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan
pengelolaan informasi publik;
3. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan
informasi publik;
4. Mendokumentasikan hasil urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan
pengelolaan informasi publik.

k.

Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan organisasi serta
ketatalaksanaan;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan penyusunan organisasi serta
ketatalaksanaan;
3. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan evaluasi dan penyusunan organisasi serta
ketatalaksanaan

l.

Melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan
arsip
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan
penjadwalan serta pemusnahan arsip;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan penyimpanan, pemilahan, pemindahan
dan penjadwalan serta pemusnahan arsip;
3. Melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta
pemusnahan arsip;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan
penjadwalan serta pemusnahan arsip.

m. Melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindah tanganan aset
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengusulan penghapusan dan pemindah
tanganan aset;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan pengusulan penghapusan dan pemindah
tanganan aset;
3. Melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindah tanganan aset;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pengusulan penghapusan dan pemindah
tanganan aset.
n

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada
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atasan
1. Mempersiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas;
2. Melakukan rapat dalam rangka laporan hasil pelaksanaan;
3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
4. Mendokumentasikan hasil laporan pelaksanaan tugas.
o.

Menilai prestasi kerja bawahan
1. Mempersiapkan bahan penilaian prestasi kerja bawahan;
2. Mempelajari bahan penilaian prestasi kerja bawahan;
3. Melakukan penilaian prestasi kerja bawahan;
4. Mendokumentasikan hasil penilaian prestasi kerja bawahan.

p.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas
Tahapan:
1. Menerima penugasan kedinasan lain daripimpinan baik lisan maupun tulisan;
2. Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain daripimpinan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain kepadapimpinan;
4. Mendokumentasikan proses/bahan penyelenggaraan tugas kedinasan lain.

7.

Bahan Kerja
:
No
Bahan Kerja
Penggunaan Dalam Tugas
1. Undang-Undang
Perencanaan Pedoman penyusunan dan perumusan
Pembangunan Nasional
kebijakan pemerintah daerah
2. Undang-undang terkait penyelenggaraan Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
pemerintahan daerah
pemerintah daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pengembangan ASN
penyelenggaraan manajemen ASN
5. Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan Koordinasi penyusunan program dan
pemerintahan daerah
petunjuk teknis
6. RPJPD Kota Palopo
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
7. RPJMD Kota Palopo
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
8. Renstra SKPD
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
9. Peraturan Tugas Pokokdan Rincian Tugas Pedoman pelaksanaan tugas administratif,
Jabatan Struktural lingkup pemerintah organisasi dan tatalaksana kepada seluruh
daerah
perangkat daerah.

8.

Perangkat/Alat Kerja
No

Perangkat Kerja

1.
2.

ATK

3.

Laptop/Komputer

Flash Disk

:
Digunakan Untuk Tugas
Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan
Menyimpan data pelaksanaan tugas dinas dalam bentuk soft
copy
Mempelajari, merumuskan konsep kebijakan, rencana stratejik,
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9.

4.
5.

Printer

6.

Standard Operating
Procedure (SOP)

Telepon/Fax

Hasil Kerja
No

visi misi daerah, dokumen serta referensi lain yang relevan dan
terkait yang lain serta memeriksa laporan kegiatan dalam
bentuk soft copy
Untuk mencetak dokumen
Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua hal-hal
yang terkait dengan pekerjaan
Penyusunan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan atau
pekerjaan

:
Hasil Kerja

Satuan Hasil

1.

Dokumen rencana kegiatan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

Dokumen

2.

Kegiatan mendstribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas;

Kegiatan
Kegiatan

3.

Kegiatan memantau, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas;
Kegiatan menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf
dan atau menandatangani naskah dinas;

Kegiatan

4.

Kegiatan melaksanakan rencana kegiatan;

Kegiatan

6.

Kegiatan melaksanakan pengelolaan dan
penatausahaan barang milik daerah/negara;

Kegiatan

7.

Kegiatan melaksanakan pengelolaan urusan rumah
tangga dan perlengkapan;

Kegiatan

5.

8.

Kegiatan melaksanakan urusan kepegawaian;

Kegiatan

9.

Kegiatan melaksanakan urusan hukum dan perundangundangan;

Kegiatan

10.

Kegiatan melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan,
kehumasan dan pengelolaan informasi publik;

Kegiatan

11.

Kegiatan melaksanakan evaluasi dan penyusunan
organisasi serta ketatalaksanaan;

Kegiatan

12.

Kegiatan melaksanakan penyimpanan, pemilahan,
pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip;

Kegiatan

Kegiatan melaksanakan pengusulan penghapusan dan
pemindah tanganan aset;

Kegiatan

13.
14.

Kegiatan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

Kegiatan
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dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
15.
16.

Kegiatan menilai prestasi kerja bawahan; dan

Kegiatan

Kegiatan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas

Kegiatan

10.

Tanggung Jawab
:
a.
Ketepatan rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan Dinas sebagai acuan dalam
pelaksanaan program;
b.
Kecermatan penyusunanrencana kerja Dinas;
c.
Kecermatan penyusunan laporan urusan kepegawaian;
d.
Ketepatan pengelolaan laporan urusan umum;
e.
Ketepatan pengelolaan urusan hukum;
f.
Ketepatan koordinasi dengan satuan kerja dalam lingkup Dinas dan instansi terkait
sehubungan dengan penyusunan pelaporan;
g.
Ketepatan menginventarisir pemasalahan-permasalahan perencanaan, pelaksanaan dan
hasil kegiatan program/kegiatan Dinas;
h.
Ketepatan memaraf surat/naskah Dinas;
i.
Ketepatan membuat laporan realisasi pelaksanaan seluruh program/kegiatan Dinas per
triwulan;
j.
Ketepatan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
k.
Kelancaran melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

11.

Wewenang
:
a.
Menyusun rencana stratejik dan program kerja;
b.
Menetapkan kebijakan;
c.
Meminta bawahan untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas;
d.
Memberikan motivasi kerja kepada bawahan;
e.
Meminta laporan pelaksanaan tugas bawahan;

12.

Korelasi Jabatan
No

Jabatan

:
Unit Kerja/ Instansi

Dalam Hal

1.

Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Memberi Penugasan

2.

Sekretaris

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Memberi Penugasan

3.

Kepala Bidang

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Memberi Penugasan

4.

Kepala Seksi

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Koordinasi dan Sinkronisasi

5.

JFT dan JFU

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Menerima penugasan
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13.

Kondisi Lingkungan Kerja
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14.

15.

:

Aspek

Indikator

Tempat kerja
Suhu
Udara
Keadaan Ruangan
Letak
Penerangan
Suara
Keadaan tempat kerja
Getaran

Resiko Bahaya
No
Fisik / Mental
1. Gangguan ginjal
2. Kelelahan pada otot mata

Di dalam dan di luar ruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Luas
Strategis
Terang
Tenang
Bersih dan rapih
Tanpa getaran
:
Penyebab
Banyak duduk
Banyak melihat monitor komputer/laptop

3.

Kelelahan fisik dan mental

Beban kerja tugas dan tanggungjawab

4.

Tekanan psikologis

Beban kerja dan tekanan dari dalam maupun dari luar
organisasi

Syarat Jabatan
a.
Pangkat/Gol. Ruang
b.
Pendidikan

:
:
:

c.

Kursus/Diklat
1. Diklat Penjenjangan
2. Diklat Teknis

:

d.

Pengalaman kerja

:

e.

Pengetahuan kerja

:

f.

Keterampilan kerja

:

Penata-III/c
S1– Ilmu Manajemen/Sospol/Ekonomi/Hukum, atau
Bidang Ilmu lainnya yang sesuai
- Diklat Pim Tk. IV
- Diklat Pengelolaan Kepegawaian, Hukum dan
Barang dan Jasa
- Diklat Teknis Evaluasi dan Monitoring
- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
- Diklat Manajemen Strategik
- Sub Bagian dan Seksi lingkup SKPD lain
- Staf Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- Pengetahuan tentang Kepegawaian, Perlengkapan,
dan Hukum
- Peraturan tentang Kepegawaian dan Disiplin
Pegawai
- Konsep tentang administrasi, menajemen,
organisasi, kepemimpinan dan pelayanan
- Pedoman Standar Operating Procedure (SOP)
- Kemampuan memimpin dan mengambil keputusan
operasional
- Kemampuan memecahkan masalah
- Kemampuan berkomunikasi efektif
- Kemampuan melaksanakan tugas teknis dan
administratif
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g.

h.

i.

j.

k.

l.

16.

Bakat Kerja
:
1.
G : Intelegensia
2.
N
: Numerik
3.
V
: Bakat Verbal
4.
Q : Ketelitian
Temperamen Kerja
:
1. D
: Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggungjawab untuk kegiatan
memimpin, mengendalikan atau merencanakan.
2. I
: Kemampuan
menyesuaikan
diri
untuk
pekerjaan-pekerjaan
mempengaruhi orang lain terkait pendapat, sikap atau pertimbangan
mengenai gagasan
3. M
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan
kesimpulan, pembuatan pertimbangan atau pembuatan keputusan
berdasar kriteria yang dapat diukur atau diuji.
Minat Kerja
:
1. 1.a: Kegiatan yang berhubungan dengan benda dan obyek
2. 1.b: Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
3. 3.a: Kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur
Upaya Fisik
:
1. Berbicara
2. Duduk
3. Mendengar
4. Melihat
Kondisi Fisik
:
1. Jenis Kelamin
: Laki-Laki/Perempuan
2. Umur
: 30-54 Tahun
3. Tinggi badan
: 150-180 cm/Relatif
4. Berat badan
: 55-85 Kg/Relatif
5. Postur badan
: Tegap/Relatif
6. Penampilan
: Bersih dan Rapih
Fungsi Pekerjaan
:
1. D3 : Menyusun
2. O3 : Menyelia
3. O6: Berbicara

Prestasi Kerja Yang Diharapkan
No

Hasil Kerja

1.

Dokumen

2.

Kegiatan

3.

Kegiatan

4.

Kegiatan

5.

Kegiatan

6.

Kegiatan

7.

Kegiatan

:
Jumlah Hasil
(Dalam 1
tahun)

Waktu Pelaksanaan
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17.

8.

Kegiatan

9.

Kegiatan

10.

Kegiatan

11.

Kegiatan

12.

Kegiatan

13.

Kegiatan

14.

Kegiatan

15.

Kegiatan

16.

Kegiatan

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapat mungkin dipenuhi sebagaimana
mestinya.
Palopo

2019
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INFORMASIJABATAN
1.
2.
3.

4.

Nama Jabatan
Kode Jabatan
Unit Kerja
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

:
:
:
:
:
:

Pengelola Kepegawaian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretariat
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi
Sekretaris Dinas

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegaawaian

Pengelola
Kepegawaian

Pranata Barang
dan Jasa

Teknisi Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana

Pengelola Surat

Pengadministrasi
Umum

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Melaksanakan tugas pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan
laporan di bidang kepegawaiansesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan
pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

6.

Uraian Tugas
:
a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan data administrasi kepegawaian sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat
berjalan dengan baik;
Tahapan :
1. Menyiapkan bahan program kerja, bahan dan alat perlengkapan data administrasi
kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Mengadakan rapat dalam rangka program kerja, bahan dan alat perlengkapan data
administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar
dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
3. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan data administrasi kepegawaian
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan
dapat berjalan dengan baik;
4. Mendokumentasikan hasil program kerja, bahan dan alat perlengkapan data administrasi
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kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
b.

Memantau, pengelolaan data administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur yang berlaku,
agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
Tahapan :
1. Menyiapkan bahan data administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur yang
berlaku, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
2. Mengadakan rapat dalam rangka data administrasi kepegawaian sesuai dengan
prosedur yang berlaku, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana
awal;
3. Mengelola data administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar
dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
4. Mendokumentasikan hasil data administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur yang
berlaku, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal

c.

Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar
tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
2. Mengadakan rapat dalam rangka program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
3. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar
tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mendokumentasikan hasil program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan

d.

Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka
pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang
optimal;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya,
agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
2. Mengadakan rapat dalam rangka unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka
pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil
yang optimal;
3. Mengkoordinasikan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya,
agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
4. Mendokumentasikan hasil unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka
pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil
yang optimal

e.

Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan
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yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
2. Mengadakan rapat dalam rangka laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
3. Megnelola laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
4. Mendokumentasikan hasil laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya nya, agar
program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
f.

7.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
Tahapan:
1. Menerima penugasan kedinasan lain daripimpinan baik lisan maupun tulisan;
2. Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain daripimpinan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain kepadapimpinan;
4. Mendokumentasikan proses/bahan penyelenggaraan tugas kedinasan lain.

Bahan Kerja
:
No
Bahan Kerja
1. Peraturan
atau
Perundang-Undangan
Menteri
Dalam
Negeri,
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara, dan BKN
tentang penentuan formasi dan informasi
jabatan
2. Peraturan Perundang-Undangan tentang
Kepegawaian
3. Peraturan Perundang-Undangan tentang
Pembinaan Jabatan Fungsional
4. Rencana Stratejik SKPD
5. Rencana Kerja Dinas
6. Disposisi Pimpinan
7. Surat Keputusan (SK) Kegiatan
8.

8.

Data Kepegawaian

Perangkat/Alat Kerja
No
1.
2.

Perangkat Kerja
ATK
Flash Disk

Penggunaan Dalam Tugas
Panduan pembuatan informasi jabatan dan
penentuan formasi

Pembinaan Kepegawaian
Bahan rancangan dan pendokumentasian
peraturan perundang-undangan
Penyusunan program kegiatan dinas
Penyusunan program kegiatan dinas
Petunjuk pelaksanaan tugas
Penetapan Tim dalam Kegiatan selama
Setahun
Pendukung pengelolaan kepegawaian

:
Digunakan Untuk Tugas
Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan
Menyimpan data pelaksanaan tugas dinas dalam bentuk soft
copy
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9.

10.

3.

Laptop/Komputer

4.

Telepon/Fax

5.

Printer

Hasil Kerja
No

Membuat penyusunan program, draft form pembinaan jabatan
fungsional, menyusun bahan rancangan dan pendokumentasian
paraturan perundang-undangan, menerapkan aplikasi SIMPEG,
penyusunan rencana formasi, informasi jabatan, dan data
pegawai, serta laporan pelaksanaan kegiatan lainnya dalam
bentuk soft copy
Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua hal-hal yang
terkait dengan pekerjaan
Mencetak seluruh dokumen yang terkait pelaksanaan tugas
:
Hasil Kerja

Satuan Hasil

1.

Dokumen program kerja, bahan dan alat perlengkapan data
administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
dengan baik;

Dokumen

2.

Kegiatan memantau pengelolaan data administrasi kepegawaian
sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar dalam pelaksanaan
terdapat kesesuaian dengan rencana awal;

Kegiatan

3.

Laporan mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam
pelaksanaan;

Laporan

4.

Kegiatan mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau
instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat
terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;

Kegiatan

5.

Dokumen mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala,
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
penyusunan program berikutnya; dan

Dokumen

6.

Kegiatan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah
atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Kegiatan

Tanggung Jawab
:
a. Ketepatan menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan data administrasi
kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
b. Kecermatan memantau, pengelolaan data administrasi kepegawaian sesuai dengan
prosedur yang berlaku, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana
awal;
c. Ketepatan mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
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d.
e.
f.

Ketepatan mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka
pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil
yang optimal;
Ketepatan mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
Kelancaran melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis
maupun lisan.

11.

Wewenang
:
a. Meminta kesediaan pimpinan untuk membimbing dalam pelaksanaan tugas;
b. Menggunakan peralatan kerja untuk penyelesaian laporan seluruh kegiatan dinas;
c. Memberikan informasi terkait program kegiatan;
d. Memberikan masukan kepada pimpinan.

12.

Korelasi Jabatan
No

13.

Jabatan

Unit Kerja/ Instansi

Dalam Hal

1.

Sekretaris/Kepala Bidang

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Memberi Penugasan

2.

Kepala Sub Bagian

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Memberi Penugasan

3.

Kepala Seksi

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Memberi Penugasan

4.

JFT dan JFU

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Menerima penugasan

Kondisi Lingkungan Kerja
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14.

:

:

Aspek

Indikator

Tempat kerja
Suhu
Udara
Keadaan Ruangan
Letak
Penerangan
Suara
Keadaan tempat kerja
Getaran

Resiko Bahaya
No
Fisik / Mental

Di dalamruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Luas
Strategis
Terang
Tenang
Bersih dan rapih
Tanpa getaran
:
Penyebab
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15.

1.
2.

Gangguan ginjal
Kelelahan pada otot mata

Banyak duduk
Banyak melihat monitor komputer/laptop

3.

Kelelahan fisik dan mental

Beban kerja tugas dan tanggungjawab

Syarat Jabatan
a.
Pangkat/Gol. Ruang
b.
Pendidikan

:
:
:

c.

Kursus/Diklat
1. Penjenjangan
2. Teknis

:
:
:

Pengalaman kerja
Pengetahuan kerja

: : -

d.
e.

Pengatur/II.c
Minimal Diploma III di bidang Manajemen/ Ilmu
Administrasi/Psikologi atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan

-

f.

Keterampilan kerja

:

g.

Bakat Kerja
1. G
:
2. V
:
3. Q
:

h.

Temperamen Kerja
:
1. M
: Kemampuan

-

Diklat Prajabatan Gol II
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Diklat Manajemen Kepegawaian
Diklat Manajemen Kelembagaan
Diklat tentang Perancangan Undang-Undang
Diklat Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja
Diklat Analisis Kebutuhan Pegawai
Diklat Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian (SIMPEG)
Staf pada Unit lain
Undang-Undang Kepegawaian tentang Pengelolaan
Kepegawaian
Peraturan tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban
Kerja, Analisis Kebutuhan Pegawai
Pengetahuan tentang Kepegawaian, kelembagaan dan
tatalaksana organisasi
Pengetahuan tentang Rencana Kerja dan Rencana
Stratejik Dinas
Pengetahuan tentang Pengelolaan Kepegawaian
Pengetahuan tentang aplikasi SIMPEG
Pedoman tentang acuan kerja atau Standard Operating
Procedure (SOP)
Keterampilan berkomunikasi efektif
Kemampuan mengoperasikan komputer
Kemampuan pelaksanaan tugas teknis dan administratif

:
Intelegensia
Bakat Verbal
Ketelitian

menyesuaikan

diri

dengan

kegiatan

pengambilan
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2.

i.

j.

k.

l.

16.

R

Minat Kerja
1. 2.a:
2. 3.a:
3. 1.a:

:

kesimpulan, pembuatan pertimbangan atau pembuatan keputusan
berdasar kriteria yang dapat diukur atau diuji
Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi.

Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang
Pilihan kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur
Kegiatan yang berhubungan dengan benda dan obyek

Upaya Fisik
1. Berbicara
2. Berjalan
3. Duduk
4. Mendengar
Kondisi Fisik
1. Jenis Kelamin
2. Umur
3. Tinggi badan
4. Berat badan
5. Postur badan
6. Penampilan
Fungsi Pekerjaan
1. D3 : Menyusun data
2. O7 : Melayani orang

Prestasi Kerja Yang Diharapkan
No

Satuan Hasil

1.

Dokumen

2.

Kegiatan

3.

Laporan

4.

Kegiatan

5.

Dokumen

6.

Kegiatan

:
:
:
:
:
:

Laki-Laki/Perempuan
23-54 Tahun
150-180 cm/Relatif
50-85 Kg/Relatif
Tegap/Relatif
Bersih dan Rapih

:
Jumlah Hasil
(Dalam 1 tahun)

Waktu
Penyelesaian
(Menit)
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17.

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapatmungkin dipenuhi sebagaimana
mestinya.
Palopo,

2019
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INFORMASIJABATAN
1.
2.
3.

Nama Jabatan
Kode Jabatan
Unit Kerja
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

4.

:
:
:
:
:
:

Pranata Barang dan Jasa
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretariat
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi
Sekretaris Dinas

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegaawaian

Pranata Barang
dan Jasa

Pengelola
Kepegawaian

Teknisi Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana

Pengelola Surat

Pengadministrasi
Umum

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Melaksanakan kegiatan yang meliputi penyusunan, pengindentifikasian, dan pengumpulan data
pengadaan barang/ jasa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan
dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

6.

Uraian Tugas
:
a. Mengumpulkan bahanpengadaan barang dan jasa
Tahapan :
1. Menyiapkan bahan pengadaan barang dan jasa;
2. Mengadakan rapat dalam rangka pengadaan barang dan jasa;
3. Mengumpulkan bahan pengadaan barang dan jasa;
4. Mendokumentasikan hasil pengadaan barang dan jasa.
b.

Mengolah bahan pengadaan barang dan jasa menjadi materi
Tahapan :
1. Menyiapkan bahan pengadaan barang dan jasa menjadi materi;
2. Mengadakan rapat dalam rangka pengadaan barang dan jasa menjadi materi;
3. Melakukan pengolahan pengadaan barang dan jasa menjadi materi;
4.

c.

Mendokumentasikan hasil pengadaan barang dan jasa menjadi materi

Melaksanakan pelayanan kepada pengadaan barang dan jasa
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Tahapan:
1. Menyiapkan bahan pelayanan kepada pengadaan barang dan jasa;
2. Mengadakan rapat dalam rangka pelayanan kepada pengadaan barang dan jasa;
3. Melakukan pelayanan kepada pengadaan barang dan jasa;
4. Mendokumentasikan hasil pelayanan kepada pengadaan barang dan jasa

7.

8.

d.

Mengevaluasi hasil kerja pengadaan barang dan jasa
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan evaluasi hasil kerja pengadaan barang dan jasa
2. Mengadakan rapat dalam rangka evaluasi hasil kerja pengadaan barang dan jasa;
3. Melakukan evaluasi hasil kerja pengadaan barang dan jasa;
4. Mendokumentasikan hasil evaluasi hasil kerja pengadaan barang dan jasa

e.

Melaporkan pelaksanaan tugas
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai
pertanggungjawaban;
2. Mengadakan rapat dalam rangka pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan
sebagai pertanggungjawaban;
3. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai
pertanggungjawaban;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai
pertanggungjawaban

f.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan
Tahapan:
1. Menerima penugasan kedinasan lain daripimpinan baik lisan maupun tulisan;
2. Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain daripimpinan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain kepadapimpinan;
4. Mendokumentasikan proses/bahan penyelenggaraan tugas kedinasan lain.

Bahan Kerja
:
No
Bahan Kerja
1. Undang-undang terkait penyelenggaraan
pemerintahan daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait
penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi terkait
penyelenggaraan manajemen ASN
4. Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan
pemerintahan daerah
5. Rencana Stratejik SKPD
6. Rencana Kerja SKPD
7. Disposisi Pimpinan
8. Surat Keputusan (SK) Kegiatan

Perangkat/Alat Kerja

Penggunaan Dalam Tugas
Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
pemerintah daerah Kabupaten.
Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
pengembangan ASN
Koordinasi penyusunan program dan
petunjuk teknis
Penyusunan program kegiatan
Penyusunan program kegiatan
Petunjuk pelaksanaan tugas
Penetapan Tim dalam Kegiatan selama
Setahun

:
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No
1.
2.

Perangkat Kerja
ATK
Flash Disk

3.
Laptop/Komputer

9.

4.
5.

Printer

6.

Standard Operating
Procedure (SOP)

Telepon/Fax

Digunakan Untuk Tugas
Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan
Menyimpan data pelaksanaan tugas dinas dalam bentuk soft
copy
Mempelajari, merumuskan konsep kebijakan, rencana stratejik,
visi misi daerah, dokumen serta referensi lain yang relevan dan
terkait yang lain serta memeriksa laporan kegiatan dalam bentuk
soft copy
Untuk mencetak dokumen
Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua hal-hal yang
terkait dengan pekerjaan
Penyusunan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan atau
pekerjaan

Hasil Kerja
:
No
Hasil Kerja
1. Kegiatan mengumpulkan bahan pngadaan barang dan jasa

Satuan Hasil
Kegiatan

2.

Kegiatan mengolah bahan pengadaan banrang dan jasa menjadi
materi

Kegiatan

3.

Kegiatan melaksanakan pelayanan kepada pengadaan banrang
dan jasa

Kegiatan

4.

Kegiatan mengevaluasi hasil kerja

Kegiatan

5.

Kegiatan melaporkan hasil pelaksanan tugas

Kegiatan

6.

Kegiatan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya

Kegiatan

10.

Tanggung Jawab
:
a. Keakuratan dalam menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pegawai dan
kantor
b. Keefektifan pemeliharaan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya
c. Ketepatan catatan kerusakan bagian bangunan dan halaman kantor
d. Kesesuaian penggantian barang-barang yang telah rusak dan tidak bisa digunakan lagi
e. Keakuratan laporan hasil pelaksanaan tugas dalam bentuk administratif, barang dan/atau
jasa
f. Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan lain
g. Ketepatan pelaksanaan tugas berdasarkan SOP.

11.

Wewenang
:
a. Meminta kesediaan pimpinan untuk membimbing dalam pelaksanaan tugas;
b. Menggunakan peralatan kerja untuk penyelesaian laporan seluruh kegiatan dinas;
c. Memberikan informasi terkait program kegiatan;
d. Memberikan masukan kepada pimpinan.

12.

Korelasi Jabatan

:
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No

13.

Dalam Hal

Sekretaris/Kepala Bidang

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

2.

Kepala Sub Bagian

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

3.

Kepala Seksi

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

4.

JFT dan JFU

Dinas Kependudukan dan Menerima penugasan
Pencatatan Sipil

Kondisi Lingkungan Kerja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

15.

Unit Kerja/ Instansi

1.

No

14.

Jabatan

:

Aspek

Indikator

Tempat kerja
Suhu
Udara
Keadaan Ruangan
Letak
Penerangan
Suara
Keadaan tempat kerja
Getaran

Di dalamruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Luas
Strategis
Terang
Tenang
Bersih dan rapih
Tanpa getaran

Resiko Bahaya
:
No
Fisik / Mental
1. Gangguan ginjal
2. Kelelahan pada otot mata

Penyebab
Banyak duduk
Banyak melihat monitor komputer/laptop

3.

Beban kerja tugas dan tanggungjawab

Kelelahan fisik dan mental

Syarat Jabatan
a.
Pangkat/Gol. Ruang
b.
Pendidikan

:
:
:

c.

:
:
:

d.

Kursus/Diklat
1. Penjenjangan
2. Teknis

Pengalaman kerja

Pengatur/II.c
Minimal Diploma III di bidang Manajemen/ Administrasi/
ilmu pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan

: -

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Diklat Manajemen Kepegawaian
Diklat Manajemen Kelembagaan
Diklat tentang Perancangan Undang-Undang
Diklat Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja
Diklat Analisis Kebutuhan Pegawai
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
Staf pada Unit lain

40

e.

Pengetahuan kerja

: - Peraturan tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban
Kerja, Analisis Kebutuhan Pegawai

- Pengetahuan tentang Kepegawaian, kelembagaan dan
tatalaksana organisasi

- Pengetahuan tentang Rencana Kerja dan Rencana
Stratejik Dinas

- Pedoman tentang acuan kerja atau Standard Operating
Keterampilan kerja

g.

Bakat Kerja
1. G
:
2. V
:
3. Q
:

h.

Temperamen Kerja
:
1. M
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan
kesimpulan, pembuatan pertimbangan atau pembuatan keputusan
berdasar kriteria yang dapat diukur atau diuji
2. R
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi.
Minat Kerja
1. 2.a:
Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang
2. 3.a:
Pilihan kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur
3. 1.a
Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bendabenda dan obyek-obyek
Upaya Fisik
1. Berbicara
2. Berjalan
3. Duduk
4. Mendengar
Kondisi Fisik
1. Jenis Kelamin
: Laki-Laki/Perempuan
2. Umur
: 23-54 Tahun
3. Tinggi badan
: 150-180 cm/Relatif
4. Berat badan
: 50-85 Kg/Relatif
5. Postur badan
: Tegap/Relatif
6. Penampilan
: Bersih dan Rapih
Fungsi Pekerjaan
1. D3 : Menyusun data
2. O7 : Melayani orang

i.

j.

k.

l.

16.

:

Procedure (SOP)

f.

- Keterampilan berkomunikasi efektif
- Kemampuan mengoperasikan komputer
- Kemampuan pelaksanaan tugas teknis dan administratif

:
Intelegensia
Bakat Verbal
Ketelitian

Prestasi Kerja Yang Diharapkan

:
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17.

No

Satuan Hasil

1.

Kegiatan

2.

Kegiatan

3.

Kegiatan

4.

Kegiatan

5.

Kegiatan

6.

Kegiatan

Jumlah Hasil
(Dalam 1 tahun)

Waktu
Penyelesaian
(Menit)

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapatmungkin dipenuhi sebagaimana
mestinya.
Palopo,

2019
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INFORMASIJABATAN
1.
2.
3.

4.

Nama Jabatan
Kode Jabatan
Unit Kerja
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

:
:
:
:
:
:

Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretariat
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi
Sekretaris Dinas

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegaawaian

Pranata Barang
dan Jasa

Pengelola
Kepegawaian

Teknisi Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana

Pengelola Surat

Pengadministrasi
Umum

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Melaksanakan kegiatan yang meliputi pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan
pemeliharaan sarana dan prasaranasesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar

6.

Uraian Tugas
:
a. Menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan
Tahapan :
1. Menyiapkan bahan inventaris laporan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan;
2. Mengadakan rapat dalam rangka inventaris laporan kerusakan mesin dan atau sistem
jaringan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan;
3. Mengelola inventaris laporan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan
ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan;
4. Mendokumentasikan hasil inventaris laporan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan
b.

Memeriksa kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan laporan untuk perbaikan
Tahapan :
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1.
2.
3.
4.

Menyiapkan bahan pemeriksaan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan
berdasarkan laporan untuk perbaikan;
Mengadakan rapat dalam rangka pemeriksaan kerusakan mesin dan atau sistem
jaringan berdasarkan laporan untuk perbaikan;
Melakukan pemeriksaan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan
laporan untuk perbaikan;
Mendokumentasikan hasil pemeriksaan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan
berdasarkan laporan untuk perbaikan

c.

Memperbaiki mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang berdasarkan hasil
pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang atau perbaikan
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan perbaikan mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang
berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang atau
perbaikan;
2. Mengadakan rapat dalam rangka perbaikan mesin dan atau sistem jaringan yang rusak
atau usang berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang
atau perbaikan;
3. Melakukan perbaikan mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang
berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang atau
perbaikan;
4. Mendokumentasikan hasil perbaikan mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau
usang berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang atau
perbaikan

d.

Merawat secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa penggunaannya
telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan perawatan secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang
masa penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak;
2. Mengadakan rapat dalam rangka perawatan secara khusus suatu mesin dan atau sistem
jaringan yang masa penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak
cepat rusak;
3. Melakukan perawatan secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa
penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak;
4. Mendokumentasikan hasil perawatan secara khusus suatu mesin dan atau sistem
jaringan yang masa penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak
cepat rusak

e.

Melaporkan kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi
dan pertanggungiawaban
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban;
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2.
3.
4.

f.

7.

8.

Mengadakan rapat dalam rangka hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai
bahan evaluasi dan pertanggungiawaban;
Mendokumentasikan hasil hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan
Tahapan:
1. Menerima penugasan kedinasan lain daripimpinan baik lisan maupun tulisan;
2. Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain daripimpinan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain kepadapimpinan;
4. Mendokumentasikan proses/bahan penyelenggaraan tugas kedinasan lain.

Bahan Kerja
:
No
Bahan Kerja
1. Undang-undang terkait penyelenggaraan
pemerintahan daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait
penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi terkait
penyelenggaraan manajemen ASN
4. Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan
pemerintahan daerah
5. Rencana Stratejik SKPD
6. Rencana Kerja SKPD
7. Disposisi Pimpinan
8. Surat Keputusan (SK) Kegiatan

Perangkat/Alat Kerja
No

Perangkat Kerja

1.
2.

ATK
Flash Disk

3.

Laptop/Komputer

Penggunaan Dalam Tugas
Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
pemerintah daerah Kabupaten.
Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
pengembangan ASN
Koordinasi penyusunan
petunjuk teknis

program

dan

Penyusunan program kegiatan
Penyusunan program kegiatan
Petunjuk pelaksanaan tugas
Penetapan Tim dalam Kegiatan selama
Setahun

:
Digunakan Untuk Tugas
Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan
Menyimpan data pelaksanaan tugas dinas dalam bentuk soft
copy
Membuat penyusunan program, draft form pembinaan jabatan
fungsional, menyusun bahan rancangan dan pendokumentasian
paraturan perundang-undangan, menerapkan aplikasi SIMPEG,
penyusunan rencana formasi, informasi jabatan, dan data
pegawai, serta laporan pelaksanaan kegiatan lainnya dalam
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9.

4.

Telepon/Fax

5.

Printer

Hasil Kerja
No

bentuk soft copy
Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua hal-hal yang
terkait dengan pekerjaan
Mencetak seluruh dokumen yang terkait pelaksanaan tugas
:
Hasil Kerja

Satuan Hasil

1.

Kegiatan menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan
mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan ketentuan yang
berlaku untuk diadakan pemeriksaan

Kegiatan

2.

Kegiatan memeriksa kerusakan mesin dan atau sistem jaringan
berdasarkan laporan untuk perbaikan

Kegiatan

3.

Kegiatan memperbaiki mesin dan atau sistem jaringan yang rusak
atau usang berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan
penggantian suku cadang atau perbaikan

Kegiatan

4.

Kegiatan merawat secara khusus suatu mesin dan atau sistem
jaringan yang masa penggunaannya telah melampaui batas waktu
tertentu agar tidak cepat rusak

Kegiatan

5.

Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban; dan

Laporan

6.

Kegiatan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan

Kegiatan

10.

Tanggung Jawab
:
a. Kesesuaian menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.
b. Kesesuaian memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
c. Kesesuaian mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
d. Kesesuaian mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar tertib administrasi;
e. Dokumen melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban; dan
f. Kelancaran melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik
secara tertulis maupun lisan

11.

Wewenang
:
a. Meminta kesediaan pimpinan untuk membimbing dalam pelaksanaan tugas;
b. Menggunakan peralatan kerja untuk penyelesaian laporan seluruh kegiatan dinas;
c. Memberikan informasi terkait program kegiatan;
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d.
12.

Korelasi Jabatan
No

13.

Jabatan

Unit Kerja/ Instansi

Dalam Hal

Sekretaris/Kepala Bidang

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

2.

Kepala Sub Bagian

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

3.

Kepala Seksi

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

4.

JFT dan JFU

Dinas Kependudukan dan Menerima penugasan
Pencatatan Sipil

Kondisi Lingkungan Kerja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

15.

:

1.

No

14.

Memberikan masukan kepada pimpinan.

:

Aspek

Indikator

Tempat kerja
Suhu
Udara
Keadaan Ruangan
Letak
Penerangan
Suara
Keadaan tempat kerja
Getaran

Di dalamruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Luas
Strategis
Terang
Tenang
Bersih dan rapih
Tanpa getaran

Resiko Bahaya
:
No
Fisik / Mental
1. Gangguan ginjal
2. Kelelahan pada otot mata

Banyak duduk
Banyak melihat monitor komputer/laptop

3.

Beban kerja tugas dan tanggungjawab

Penyebab

Kelelahan fisik dan mental

Syarat Jabatan
a.
Pangkat/Gol. Ruang
b.
Pendidikan

:
:
:

c.

:
:

Kursus/Diklat
1. Penjenjangan

Pengatur Muda/II.a
SLTA/ DI/ DII/ DIII di bidang ilmu mesin/ ilmu listrik atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Diklat Prajabatan Gol II
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2.

d.
e.

Teknis

:

Pengalaman kerja
Pengetahuan kerja

: : -

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Diklat Manajemen Kepegawaian
Diklat Manajemen Kelembagaan
Diklat tentang Perancangan Undang-Undang
Diklat Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja
Diklat Analisis Kebutuhan Pegawai
Staf pada Unit lain
Peraturan terkait Pengelolaan Sarpras

- Peraturan tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban
Kerja, Analisis Kebutuhan Pegawai

- Pengetahuan tentang Kepegawaian, kelembagaan dan
tatalaksana organisasi

- Pengetahuan tentang Rencana Kerja dan Rencana
f.

Keterampilan kerja

g.

Bakat Kerja
1. G
:
2. V
:
3. Q
:

h.

Temperamen Kerja
:
1. M
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan
kesimpulan, pembuatan pertimbangan atau pembuatan keputusan
berdasar kriteria yang dapat diukur atau diuji
2. R
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi.

i.

Minat Kerja
1. 2.a:
2. 3.a:
3. 1.a

j.

:

StratejikDinas
Pengetahuan tentang Pengelolaan Kepegawaian
Pedoman tentang acuan kerja atau Standard Operating
Procedure (SOP)
Keterampilan berkomunikasi efektif
Kemampuan mengoperasikan komputer
Kemampuan pelaksanaan tugas teknis dan administratif

-

:
Intelegensia
Bakat Verbal
Ketelitian

Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang
Pilihan kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur
Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bendabenda dan obyek-obyek

Upaya Fisik
1. Berbicara
2. Berjalan
3. Duduk
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k.

l.

16.

17.

4. Mendengar
Kondisi Fisik
1. Jenis Kelamin
2. Umur
3. Tinggi badan
4. Berat badan
5. Postur badan
6. Penampilan
Fungsi Pekerjaan
1. D3 : Menyusun data
2. O7 : Melayani orang

:
:
:
:
:
:

Prestasi Kerja Yang Diharapkan
No

Satuan Hasil

1.

Kegiatan

2.

Kegiatan

3.

Kegiatan

4.

Kegiatan

5.

Laporan

6.

Kegiatan

Laki-Laki/Perempuan
23-54 Tahun
150-180 cm/Relatif
50-85 Kg/Relatif
Tegap/Relatif
Bersih dan Rapih

:
Jumlah Hasil
(Dalam 1 tahun)

Waktu
Penyelesaian
(Menit)

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapatmungkin dipenuhi sebagaimana
mestinya.
Palopo,

2019
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INFORMASI JABATAN
1.
2.
3.

Nama Jabatan
Kode Jabatan
Unit Kerja
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

:
:
:
:
:
:

Analis Jabatan

4.

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretariat
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretaris Dinas

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegaawaian

Pranata Barang
dan Jasa

Pengelola
Kepegawaian

Teknisi Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana

Analis Jabatan

Pengadministrasi
Umum

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Melaksanakan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk
menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang analis kebutuhan jabatansesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang
diinginkan.

6.

Uraian Tugas
:
a. Mengumpulkan bahan-bahan dan data analis jabatan sesuai dengan prosedur yang berlaku
untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
Tahapan :
1. Mengumpulkan bahan-bahan dan data analis jabatan sesuai dengan prosedur yang
berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
2. Memproses bahan-bahan dan data analis jabatan sesuai dengan prosedur yang berlaku
untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
3. Mempelajari bahan-bahan dan data analis jabatan sesuai dengan prosedur yang berlaku
untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
4. Mendokumentasikan bahan-bahan dan data analis jabatan sesuai dengan prosedur yang
berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan.
b.

Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan dan data analis jabatan sesuai
dengan prosedur yang berlaku agar memperlancar pelaksanaan tugas.
Tahapan :
1. Mengumpulkan bahan-bahan dan data analis jabatan sesuai dengan prosedur yang
berlaku agar memperlancar pelaksanaan tugas;

2.
3.
4.

Memproses bahan-bahan dan data analis jabatan sesuai dengan prosedur yang berlaku
agar memperlancar pelaksanaan tugas;
Mempelajari bahan-bahan dan data analis jabatan sesuai dengan prosedur yang
berlaku agar memperlancar pelaksanaan tugas;
Mendokumentasikan bahan-bahan dan data analis jabatan sesuai dengan prosedur
yang berlaku agar memperlancar pelaksanaan tugas.

c.

Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan analis jabatan dalam rangka
menyelesaikan pekerjaan.
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan penelitian berdasarkan permasalahan data analis jabatan dalam
rangka menyelesaikan pekerjaan;
2. Memproses bahan dalam rangka penelitian berdasarkan permasalahan data analis
jabatan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
3. Mempelajari penelitian berdasarkan permasalahan data analis jabatan dalam rangka
menyelesaikan pekerjaan;
4. Mendokumentasikan penelitian berdasarkan permasalahan data analis jabatan dalam
rangka menyelesaikan pekerjaan.

d.

Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada Pimpinan unit agar hasil
telaahan dapat bermanfaat.
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada
pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
2. Memproses bahan laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan
unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
3. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar
hasil telaahan dapat bermanfaat;
4. Mendokumentasikan laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada
pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat.

e.

Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk
disampaikan kepada pimpinan unit.
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya
untuk disampaikan kepada pimpinan unit;
2. Memproses bahan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya
untuk disampaikan kepada pimpinan unit;
3. Mempelajari saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk
disampaikan kepada pimpinan unit;
4. Mendokumentasikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya
untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

f.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
Tahapan:
1. Menerima penugasan kedinasan lain dari pimpinan baik lisan maupun tulisan;
2. Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain dari pimpinan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain kepada pimpinan;

4.
7.

8.

Bahan Kerja
:
No
Bahan Kerja
1. Undang-undang terkait penyelenggaraan
pemerintahan daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait
penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi terkait
penyelenggaraan manajemen ASN
4. Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan
pemerintahan daerah
5. Rencana Stratejik SKPD
6. Rencana Kerja SKPD
7. Disposisi Pimpinan
8. Surat Keputusan (SK) Kegiatan

Perangkat/Alat Kerja
No

9.

Mendokumentasikan proses/bahan penyelenggaraan tugas kedinasan lain.

Perangkat Kerja

1.
2.

ATK
Flash Disk

3.

Laptop/Komputer

4.

Telepon/Fax

5.
6.

Printer
Standard Operating
Procedure (SOP)

Penggunaan Dalam Tugas
Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
pengembangan ASN
Koordinasi penyusunan program dan
petunjuk teknis
Penyusunan program kegiatan
Penyusunan program kegiatan
Petunjuk pelaksanaan tugas
Penetapan Tim dalam Kegiatan selama
Setahun

:
Digunakan Untuk Tugas
Mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Menyimpan data pelaksanaan tugas dinas dalam bentuk soft
copy
Membuat penyusunan program, draft form pembinaan jabatan
fungsional, menyusun bahan rancangan dan pendokumentasian
paraturan perundang-undangan, menerapkan aplikasi SIMPEG,
penyusunan rencana formasi, informasi jabatan, dan data
pegawai, serta laporan pelaksanaan kegiatan lainnya dalam
bentuk soft copy
Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua hal-hal yang
terkait dengan pekerjaan
Mencetak seluruh dokumen yang terkait pelaksanaan tugas
Penyusunan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan atau
pekerjaan

Hasil Kerja
:
No
Hasil Kerja
1. Dokumen bahan-bahan dan data analis jabatan sesuai dengan
prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
2. Dokumen bahan-bahan dan data analis jabatan sesuai dengan
prosedur yang berlaku agar memperlancar pelaksanaan tugas;
3. Dokumen penelitian berdasarkan permasalahan data analis jabatan
dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
4. Dokumen berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada
pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
5. Laporan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan
pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit; dan

Satuan Hasil
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Laporan

6.

Kegiatan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah
atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Kegiatan

10.

Tanggung Jawab
:
a. Kelengkapan bahan dan keakuratan data rencana kerja Sub bagian kepegawaian;
b. Keakuratan data perumusan serta evaluasi rincian tugas unit-unit organisasi perangkat
daerah;
c. Keakuratan data pelaksanaan Rapat Rutin/Rapat Staf lingkup sub bagian kepegawaian;
d. Kelengkapan bahan perumusan kebijakan Sub bagian;
e. Kekauratan data inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
Sub bagian kepegawaian;
f.
Ketepatan pelaksanaan tugas berdasarkan SOP untuk pelayanan administratif;
g. Ketersediaan dan keakuratan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
h. Kesiapan melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

11.

Wewenang
:
a. Meminta bimbingan dan petunjuk dari pimpinan dalam pelaksanaan tugas;
b. Menggunakan peralatan kerja untuk pelaksanaan tugas;
c. Memberikan bahan dan data untuk diproses.

12.

Korelasi Jabatan
No

13.

:

Jabatan

Unit Kerja/ Instansi

Dalam Hal

1.

Sekretaris/Kepala Bidang

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

2.

Kepala Sub Bagian

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

3.

Kepala Seksi

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

4.

JFT dan JFU

Dinas Kependudukan dan Menerima penugasan
Pencatatan Sipil

Kondisi Lingkungan Kerja
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

:

Aspek
Tempat kerja
Suhu
Udara
Keadaan Ruangan
Letak
Penerangan
Suara
Keadaan tempat kerja
Getaran

Indikator
Di dalam ruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Luas
Strategis
Terang
Tenang
Bersih dan rapih
Tanpa getaran

14.

Resiko Bahaya
No
Fisik / Mental
1. Gangguan ginjal
2. Kelelahan pada otot mata
3.

15.

:
Penyebab
Banyak duduk
Banyak melihat monitor komputer/laptop

Kelelahan fisik dan mental

Beban kerja tugas dan tanggungjawab

Syarat Jabatan
a.
Pangkat/Gol. Ruang
b.
Pendidikan

:
:
:

c.

:
:
:

d.
e.

Kursus/Diklat
1. Penjenjangan
2. Teknis

Pengalaman kerja
Pengetahuan kerja

Penata Muda / III.a
Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Manajemen/Ekonomi/
Administrasi/Psikologi atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan.

: : -

Diklat Prajabatan Gol III
Diklat Tata Naskah Dinas
Diklat Manajemen Kepegawaian
Diklat Manajemen Kelembagaan
Diklat tentang Perancangan Undang-Undang
Diklat Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja
Diklat Analisis Kebutuhan Pegawai
Staf pada Unit lain
Undang-Undang Kepegawaian tentang Pengelolaan
Kepegawaian

- Peraturan tentang Tata Naskah Dinas
- Pengetahuan tentang Kepegawaian, kelembagaan dan
tatalaksana organisasi

- Pengetahuan tentang Rencana Kerja dan Rencana
Stratejik Dinas

- Pedoman tentang acuan kerja atau Standard Operating
Procedure (SOP)

f.

Keterampilan kerja

:

g.

Bakat Kerja
1. G
:
2. V
:
3. Q
:

h.

Temperamen Kerja
:
1. M
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan
kesimpulan, pembuatan pertimbangan atau pembuatan keputusan
berdasar kriteria yang dapat diukur atau diuji
2. R
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi.

i.

Minat Kerja
1. 2.a:

- Keterampilan berkomunikasi efektif
- Kemampuan mengoperasikan komputer
- Kemampuan pelaksanaan tugas teknis dan administratif

:
Intelegensia
Bakat Verbal
Ketelitian

Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang

2.
3.
j.

k.

l.

16.

17.

3.a:
1.a

Pilihan kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur
Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bendabenda dan obyek-obyek

Upaya Fisik
1. Berbicara
2. Berjalan
3. Duduk
4. Mendengar
Kondisi Fisik
1. Jenis Kelamin
:
2. Umur
:
3. Tinggi badan
:
4. Berat badan
:
5. Postur badan
:
6. Penampilan
:
Fungsi Pekerjaan
1. D3 : Menyusun data
2. O8 : Menerima instruksi

Prestasi Kerja Yang Diharapkan
No

Satuan Hasil

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Laporan
Kegiatan

Laki-Laki/Perempuan
23-54 Tahun
150-180 cm/Relatif
45-85 Kg/Relatif
Tegap/Relatif
Bersih dan Rapih

:
Jumlah Hasil
(Dalam 1 tahun)

Waktu
Penyelesaian
(Menit)

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapat mungkin dipenuhi sebagaimana
mestinya.
Palopo,
Mengetahui :
Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Yang membuat,

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

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

2019

INFORMASI JABATAN
1.
2.
3.

4.

Nama Jabatan
Kode Jabatan
Unit Kerja
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

:
:
:
:
:
:
:

Pengadministrasi Umum
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretariat
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi

Sekretaris Dinas

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegaawaian

Pengelola
Kepegawaian

Pranata Barang
dan Jasa

Teknisi Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana

Pengelola Surat

Pengadministrasi
Umum

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Melaksanakan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian
dokumen administrasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar

6.

Uraian Tugas
:
a. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian
Tahapan:
1. Menerima surat masuk;
2. Mempelajari surat masuk;
3. Mencatat dan menyortir surat masuk;
4. Mengarsip surat masuk dalam folder surat.
b. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar memudahkan pengendalian
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c.

d.

e.

f.

7.

Tahapan:
1. Menerima surat masuk;
2. Mempelajari surat masuk;
3. Memberi lembar disposisi surat masuk kepada pimpinan.
Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian
Tahapan:
1. Menerima surat masuk;
2. Mempelajari surat masuk;
3. Mengelompokkan surat masuk sesuai jenis dan sifat surat.
Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar
tertib administrasi
Tahapan:
1. Menerima surat masuk;
2. Mempelajari surat masuk;
3. Mendokumentasikan surat masuk sesuai jenis dan sifat surat.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai
bahan evaluasi dan pertanggungiawaban; dan
Tahapan
1. Menyiapkan bahan hasil pengawasan;
2. Mengolah data temuan pengawasan;
3. Menyusun laporan pengawasan;
4. Melaporkan hasil pengawasan kepada pimpinan.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis
maupun lisan
Tahapan:
1. Menerima penugasan/disposisi dari pimpinan;
2. Mempelajari pedoman dan petunjuk terkait penugasan;
3. Menyiapkan bahan penugasan yang diperintahkan oleh pimpinan;
4. Melaksanakan penugasan yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bahan Kerja
:
No
Bahan Kerja
1. Undang-undang terkait penyelenggaraan
pemerintahan daerah
2.

Penggunaan Dalam Tugas
Pedoman koordinasi perumusan
kebijakan
pemerintah
daerah
Kabupaten.
Pedoman koordinasi perumusan
kebijakan

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Juknis Organisasi

Petunjuk pelaksanaan kegiatan

4.

SOP pelaksanaan kegiatan

Petunjuk operasional kegiatan

5.

Laporan pelaksanaan kegiatan dilingkup Evaluasi dan monitoring
unit
pelaksanaan kegiatan

hasil
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8.

6.

Disposisi dan Penugasan Pimpinan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain

7.

Disposisi Pimpinan

Pembagian pelaksanaan tugas

Perangkat/ Alat Kerja
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.

10.

:

Perangkat Kerja
ATK
Flash Disk
Laptop/Komputer
Telepon/Fax
Printer
Standard Operating
Procedure (SOP)

Hasil Kerja

Digunakan Untuk Tugas
Mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Menyimpan back up data pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi dalam bentuk soft copy
Menyimpan data pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
dalam bentuk soft copy
Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua halhal yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Mencetak dokumen hasil pelaksanaan tugas
Penyusunan langkah-langkah dalam pelaksanaan
kegiatan atau pekerjaan

:

No

Hasil Kerja

Satuan Hasil

1.

Tercatatnya surat masuk, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian

Dokumen
Kegiatan

2.

Tersedianya lembar pengantar pada surat, sesuai dengan
prosedur dan ketentuatl yang berlaku, agar memudahkan
pengendalian

Dokumen

3.

Terkelompokkannya surat atau dokumen menurut jenis
dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar memudahkan pendistribusian

4.

Terdokumentasinya surat sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi

Dokumen
Kegiatan

5.

Terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur
yang
berlaku
sebagai bahan
evaluasi dan
pertanggungiawaban; dan

6

Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan

Laporan

Tanggung Jawab
:
a. Kesesuaian surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,

59

b.
c.
d.
e.

agar memudahkan pencarian
Keakuratan lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuatl
yang berlaku, agar memudahkan pengendalian
Kesesuaian kelompok surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian
Kesesuaian dokumentasi surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar tertib administrasi
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis
maupun lisan

11.

Wewenang
:
a. Meminta data guna kelancaran tugas;
b. Menggunakan bahan dan data dalam tugas;
c. Meminta bimbingan dan petunjuk dari pimpinan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menggunakan peralatan kerja untuk penyelesaian kegiatan.

12.

Korelasi Jabatan
No

13.

Jabatan

Unit Kerja/ Instansi

Dalam Hal

1.

Sekretaris/Kepala
Bidang

Dinas
Kependudukan Memberi Penugasan
dan Pencatatan Sipil

2.

Kepala Sub Bagian

Dinas
Kependudukan Memberi Penugasan
dan Pencatatan Sipil

3.

Kepala Seksi

Dinas
Kependudukan Memberi Penugasan
dan Pencatatan Sipil

4.

JFT dan JFU

Dinas
Kependudukan Menerima penugasan
dan Pencatatan Sipil

Kondisi Lingkungan Kerja
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14.

:

:

Aspek

Indikator

Tempat kerja
Suhu
Udara
Keadaan Ruangan
Letak
Penerangan
Suara
Keadaan tempat kerja
Getaran

Resiko Bahaya

Di dalam dan di luar ruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Luas
Strategis
Terang
Tenang
Bersih dan rapih
Tanpa getaran
:
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15.

No
Fisik / Mental
1. Gangguan ginjal

Penyebab
Banyak duduk

2.

Kelelahan pada otot mata

Banyak melihat monitor komputer/laptop

3.

Kelelahan fisik dan mental

Beban kerja tugas dan tanggungjawab

Syarat Jabatan
a. Pangkat/Gol. Ruang
b. Pendidikan

:
:
:

c.

:
:

Kursus/Diklat
1. Penjenjangan
2. Teknis

Pengatur Muda/IIa
SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang manajemen
perkantoran/ administrasi perkantoran/ tata
perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan

- Diklat Prajabatan Gol II
: Diklat terkait Tata Naskah Dinas
BIMTEK Budaya Kerja
BIMTEK Pelayanan Prima
Workshop Penyusunan Rencana Kerja
BIMTEK Penyusunan Laporan
: - Staf pada Subag dan Seksi pada SKPD lain
: Pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan
daerah;
Pemahaman tentang Tata Naskah Dinas;
Pengetahuan tentang Rencana Kerja dan Rencana
Strategis;
Panduan/pedoman/aplikasi pengolahan data;
Pedoman tentang acuan kerja atau Standard
Operating Procedure (SOP)
: Keterampilan berkomunikasi efektif
Kemampuan mengoperasikan computer
Kemampuan pelaksanaan tugas teknis dan
administrative.

d.
e.

Pengalaman kerja
Pengetahuan kerja

f.

Keterampilan kerja

g.

Bakat Kerja
:
1.
G
: Intelegensia
2.
V
: Bakat verbal
3.
N
: Numerik
4.
P
: Penerapan Bentuk
5.
Q
: Ketelitian
Temperamen Kerja
:
1.
P
: Kemampuan menyesuaiakan diri dalam berhubungan dengan
orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi
2.
R
: Kemampuan menyesuaiakan diri dengan kegiatan-kegiatan yang

h.
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i.

3.

S

:

4.

T

:

Minat Kerja
1.
1.a
2.

j.

k.

l.

16.

1.b

berulang atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau ketepatan
yang tertentu
Kemampuan menyesuaiakan diri untuk bekerja dengan
ketegangan jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis,
tidak biasa atau bahaya atau bekerja dengan ketepatan kerja dan
perhatian secara terus menerus merupakan keseluruhan atau
sebahagian aspek pekerjaan
Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang
menghendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas,
toleransi atau standar-standar tertentu

Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan
benda-benda dan obyek-obyek
Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi
data
Pilihan melakukan kegiatan –kegiatan yang bersifat ilmiah dan teknik
Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit dan teratur

3.
2.b
4.
3.a
Upaya Fisik
1.
Berbicara
2.
Duduk
3.
Mendengar
4.
Memegang
5.
Meraba
6.
Pengamatan secara mendalam
Kondisi Fisik
1.
Jenis Kelamin
: Laki-Laki/Perempuan
2.
Umur
: 23-56 Tahun
3.
Tinggi badan
: 140-180 cm/Relatif
4.
Berat badan
: 45-85 kg/Relatif
5.
Postur badan
: Tegap/Relatif
6.
Penampilan
: Bersih dan Rapih
Fungsi Pekerjaan
1.
D0 : Memadukan data
2.
D1 : Mengkoordinasikan
3.
D2 : Menganalisa data
4..
D3 : Menyusun Data
5.
D6 : Membandingkan Data
6.
O6 : Berbicara-memberi tanda
O8 : Menerima Instruksi
7.

Prestasi Kerja Yang Diharapkan

:
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17.

No

Satuan Hasil

1.

Dokumen

2.

Kegiatan

3.

Dokumen

4.

Dokumen

5.

Kegiatan

6

Laporan

Jumlah Hasil
(Dalam 1 tahun)

Waktu
Penyelesaian
(dalam menit)

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapat mungkin dipenuhi
sebagaimana mestinya.
Palopo,

2017
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INFORMASIJABATAN

1.

Nama Jabatan

:

2.
3.

Kode Jabatan
Unit Kerja
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

:
:
:
:
:
:

4.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak
Lanjut
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretariat
-

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi
Kepala Dinas

Sekretaris

Kepala Subbagian Umum
dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Keuangan,
Evaluasi dan Tindak Lanjut

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Memimpin dan melaksanakan tugas urusan pengelolaan keuangan, perencanaan dan
penyusunan program kerja, membuat laporan dan mengelola Database Dinas dan Tindak lanjut
hasil periksaan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancran tugas

6.

Uraian Tugas
:
a. Melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan
Tahapan :
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program, anggaran dan
kegiatan;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana program, anggaran
dan kegiatan;
3. Melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan penyusunan rencana program, anggaran dan
kegiatan.
b.

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
2. Melakukan rapat dalam rangka petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
4. Mendokumentasikan hasil petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar.
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c.

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Sekretariat
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkup Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
2. Melakukan rapat dalam rangka pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkup Sekretariat untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;
3. Melakukan pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkup Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Mendokumentasikan hasil pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas dalam lingkup Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.

d.

Menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani
naskah dinas;
2. Melakukan rapat dalam rangka rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau
menandatangani naskah dinas;
3. Melakukan rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
4. Mendokumentasikan hasil rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani
naskah dinas.

e.

Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyusunan
laporan akuntabilitas kinerja;
3. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyusunan
laporan akuntabilitas kinerja.

f.

Melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen
keuangan;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen
keuangan;
3. Melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen
keuangan.

g.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan evaluasi realisasi anggaran;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan dan evaluasi realisasi anggaran;
3. Melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan evaluasi realisasi anggaran.

h.

Melaksanakan penyusunan laporan keuangan
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahanpelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
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2.
3.
4.

7.

Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
Melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
Mendokumentasikan hasil pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

i.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan kegiatan;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan kegiatan;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan kegiatan.

j.

Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan;
3. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

k.

Melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahanpelaksanaan pengelolaan data dan kerjasama;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data dan kerjasama;
3. Melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pengelolaan data dan kerjasama.

l.

Menilai prestasi kerja bawahan
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan penilaian prestasi kerja bawahan;
2. Mempelajari bahan penilaian prestasi kerja bawahan;
3. Melakukan penilaian prestasi kerja bawahan;
4. Mendokumentasikan hasil penilaian prestasi kerja bawahan.

m.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas
Tahapan:
1. Menerima penugasan kedinasan lain daripimpinan baik lisan maupun tulisan;
2. Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain daripimpinan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain kepadapimpinan;
4. Mendokumentasikan proses/bahan penyelenggaraan tugas kedinasan lain.

Bahan Kerja
:
No
Bahan Kerja
1. Undang-Undang
Perencanaan
Pembangunan Nasional
2. Undang-undang terkait penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Penggunaan Dalam Tugas
Pedoman penyusunan dan perumusan
kebijakan pemerintah daerah
Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
pemerintah daerah
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pengembangan ASN
penyelenggaraan manajemen ASN
Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan Koordinasi penyusunan program dan
pemerintahan daerah
petunjuk teknis
RPJPD Kota Palopo
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
RPJMD Kota Palopo
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
Renstra SKPD
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
Peraturan Tugas Pokokdan Rincian Tugas Pedoman pelaksanaan tugas administratif,
Jabatan Struktural lingkup pemerintah organisasi dan tatalaksana kepada seluruh
daerah
perangkat daerah.

Perangkat/Alat Kerja
No
1.
2.

:

Perangkat Kerja
ATK
Flash Disk

3.
Laptop/Komputer

9.

4.
5.

Printer

6.

Standard Operating
Procedure (SOP)

Telepon/Fax

Hasil Kerja
No

Digunakan Untuk Tugas
Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan
Menyimpan data pelaksanaan tugas dinas dalam bentuk soft
copy
Mempelajari, merumuskan konsep kebijakan, rencana stratejik,
visi misi daerah, dokumen serta referensi lain yang relevan dan
terkait yang lain serta memeriksa laporan kegiatan dalam
bentuk soft copy
Untuk mencetak dokumen
Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua hal-hal
yang terkait dengan pekerjaan
Penyusunan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan atau
pekerjaan

:
Hasil Kerja

Satuan Hasil

1.

Dokumen rencana program, anggaran dan kegiatan;

2.

Kegiatan mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksana tugas;

Kegiatan

3.

Kegiatan memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat;

Kegiatan

4.

Kegiatan menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf
dan atau menandatangani naskah dinas;

Kegiatan

5.

Kegiatan melaksanakan pengendalian dan evaluasi
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;

Kegiatan

Dokumen
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6.

Kegiatan melaksanakan sistem akuntansi dan
verifikasi dokumen keuangan;

Kegiatan

7.

Kegiatan menyiapkan bahan dan melaksanakan
evaluasi realisasi anggaran;

Kegiatan

8.

Kegiatan melaksanakan penyusunan laporan
keuangan;

Kegiatan

9.

Kegiatan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan kegiatan;

Kegiatan

10.

Kegiatan melaksanakan penyelesaian tindak lanjut
hasil pemeriksaan;

Kegiatan

11.
12.

Kegiatan menilai prestasi kerja bawahan; dan
Kegiatan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas

Kegiatan
Kegiatan

10.

Tanggung Jawab
:
a.
Ketepatan rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan Dinas sebagai acuan dalam
pelaksanaan program;
b.
Kecermatan penyusunanrencana kerja Dinas;
c.
Kecermatan penyusunan laporan kegiatan Dinas;
d.
Ketepatan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA
dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
e.
Ketepatan koordinasi dengan satuan kerja dalam lingkup Dinas dan instansi terkait
sehubungan dengan penyusunan pelaporan;
f.
Ketepatan menginventarisir pemasalahan-permasalahan perencanaan, pelaksanaan dan
hasil kegiatan program/kegiatan Dinas;
g.
Ketepatan memaraf surat/naskah Dinas;
h.
Ketepatan membuat laporan realisasi pelaksanaan seluruh program/kegiatan Dinas per
triwulan;
i.
Ketepatan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
j.
Kelancaran melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

11.

Wewenang
:
a.
Menyusun rencana stratejik dan program kerja;
b.
Menetapkan kebijakan;
c.
Meminta bawahan untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas;
d.
Memberikan motivasi kerja kepada bawahan;
e.
Meminta laporan pelaksanaan tugas bawahan;

12.

Korelasi Jabatan
No

Jabatan

:
Unit Kerja/ Instansi

Dalam Hal
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13.

1.

Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Memberi Penugasan

2.

Sekretaris

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Memberi Penugasan

3.

Kepala Bidang

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Memberi Penugasan

4.

Kepala Seksi

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Koordinasi dan Sinkronisasi

5.

JFT dan JFU

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Menerima penugasan

Kondisi Lingkungan Kerja
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14.

15.

:

Aspek

Indikator

Tempat kerja
Suhu
Udara
Keadaan Ruangan
Letak
Penerangan
Suara
Keadaan tempat kerja
Getaran

Resiko Bahaya
No
Fisik / Mental
1. Gangguan ginjal
2. Kelelahan pada otot mata

Di dalam dan di luar ruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Luas
Strategis
Terang
Tenang
Bersih dan rapih
Tanpa getaran
:
Penyebab
Banyak duduk
Banyak melihat monitor komputer/laptop

3.

Kelelahan fisik dan mental

Beban kerja tugas dan tanggungjawab

4.

Tekanan psikologis

Beban kerja dan tekanan dari dalam maupun dari luar
organisasi

Syarat Jabatan
a.
Pangkat/Gol. Ruang
b.
Pendidikan

:
:
:

c.

Kursus/Diklat
1. Diklat Penjenjangan
2. Diklat Teknis

:

Pengalaman kerja

:

d.

Penata-III/c
S1– Ilmu Manajemen/Sospol/Ekonomi, atau Bidang
Ilmu lainnya yang sesuai
-

Diklat Pim Tk. IV
Diklat Perencanaan dan Pelaporan dan Keuangan
Diklat Teknis Evaluasi dan Monitoring
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
Diklat Manajemen Strategik
Sub Bagian dan Seksi lingkup SKPD lain
69

e.

:

Keterampilan kerja

g.

Bakat Kerja
:
1.
G : Intelegensia
2.
N
: Numerik
3.
V
: Bakat Verbal
4.
Q : Ketelitian
Temperamen Kerja
:
1. D
: Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggungjawab untuk kegiatan
memimpin, mengendalikan atau merencanakan.
2. I
: Kemampuan
menyesuaikan
diri
untuk
pekerjaan-pekerjaan
mempengaruhi orang lain terkait pendapat, sikap atau pertimbangan
mengenai gagasan
3. M
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan
kesimpulan, pembuatan pertimbangan atau pembuatan keputusan
berdasar kriteria yang dapat diukur atau diuji.
Minat Kerja
:
1. 1.a: Kegiatan yang berhubungan dengan benda dan obyek
2. 1.b: Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
3. 3.a: Kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur
Upaya Fisik
:
1. Berbicara
2. Duduk
3. Mendengar
4. Melihat
Kondisi Fisik
:
1. Jenis Kelamin
: Laki-Laki/Perempuan
2. Umur
: 30-54 Tahun
3. Tinggi badan
: 150-180 cm/Relatif
4. Berat badan
: 55-85 Kg/Relatif
5. Postur badan
: Tegap/Relatif
6. Penampilan
: Bersih dan Rapih
Fungsi Pekerjaan
:
1. D3 : Menyusun
2. O3 : Menyelia
3. O6: Berbicara

i.

j.

k.

l.

Prestasi Kerja Yang Diharapkan

:

- Konsep tentang administrasi, menajemen,
organisasi, kepemimpinan dan pelayanan
- Pedoman Standar Operating Procedure (SOP)
- Kemampuan memimpin dan mengambil keputusan
operasional
- Kemampuan memecahkan masalah
- Kemampuan berkomunikasi efektif
- Kemampuan melaksanakan tugas teknis dan
administratif

f.

h.

16.

Pengetahuan kerja

- Staf Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- Pengetahuan
tentang
Perencanaan
dan
Pembuatan Laporan Tahunan
- Peraturan tentang Kepegawaian dan Disiplin
Pegawai

:
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17.

No

Hasil Kerja

1.

Dokumen

2.

Kegiatan

3.

Kegiatan

4.

Kegiatan

5.

Kegiatan

6.

Kegiatan

7.

Kegiatan

8.

Kegiatan

9.

Kegiatan

10.

Kegiatan

11.

Kegiatan

12.

Kegiatan

Jumlah Hasil
(Dalam 1
tahun)

Waktu Pelaksanaan

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapat mungkin dipenuhi sebagaimana
mestinya.
Palopo,

2019
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INFORMASIJABATAN
1.
2.
3.

4.

Nama Jabatan
Kode Jabatan
Unit Kerja
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

:
:
:
:
:
:

Pengelola Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretariat
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak
Lanjut

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi
Sekretaris Dinas

Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Keuangan,
Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pengelola Monitoring
dan Evaluasi

Pengelola Program
dan Kegiatan

Bendahara

Pengelola Gaji

Pengelola
Keuangan

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Melaksanakan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan
penyusunan laporan di bidang program dan kegiatan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

6.

Uraian Tugas
:
a. Mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD)
Tahapan :
1. Menerima penugasan dari pimpinan;
2. Mempelajari pedoman dan petunjuk teknis terkait ;
3. Menyiapkan format rencana kegiatan Sub Bagian;
4. Menginput rencana kegiatan Sub Bagian;
b.

Menyusun, mengkoordinasikan dan memverifikasi draft Rencana Strategis
(RENSTRA) dan/atau dokumen perencanaan
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan draft Rencana Strategis (RENSTRA) dan/atau dokumen
perencanaan;
2. Mempelajari bahan draft Rencana Strategis (RENSTRA) dan/atau dokumen
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3.
4.

perencanaan;
Mengelola draft Rencana Strategis (RENSTRA) dan/atau dokumen
perencanaan;
Mendokumntasikan hasil draft Rencana Strategis (RENSTRA) dan/atau
dokumen perencanaan;

c.

Menyusun, mengkoordinasikan dan memverifikasi draft Rencana Kerja Tahunan
(RKT) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai petunjuk kerja
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan draft Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Kerangka
Acuan Kerja (KAK) sebagai petunjuk kerja
2. Mempelajari bahan draft Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Kerangka Acuan
Kerja (KAK) sebagai petunjuk kerja
3. Menyusun draft Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Kerangka Acuan Kerja
(KAK) sebagai petunjuk kerja
4. Mendokumntasikan hasil draft Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Kerangka
Acuan Kerja (KAK) sebagai petunjuk kerja

d.

Menyusun, mengkoordinasikan dan memverifikasi draft Rencana Kegiatan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pokok dan Perubahan
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan draft Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pokok dan Perubahan
2. Mempelajari bahan draft Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pokok dan Perubahan
3. Menyusun draft Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Pokok dan Perubahan
4. Mendokumntasikan hasil draft Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pokok dan Perubahan

e

Menyusun Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran sebagai petunjuk dalam
melaksanakan kegiatan
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran
sebagai petunjuk dalam melaksanakan kegiatan
2. Mempelajari bahan Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran sebagai
petunjuk dalam melaksanakan kegiatan
3. Menyusun Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran sebagai petunjuk
dalam melaksanakan kegiatan
4. Mendokumntasikan hasil Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran
sebagai petunjuk dalam melaksanakan kegiatan

f.

Menyusun Penetapan Kinerja sebagai dokumen perjanjian pelaksanaan kegiatan
antara pimpinan dengan pimpinan tertinggi
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan Penetapan Kinerja sebagai dokumen perjanjian
pelaksanaan kegiatan antara pimpinan dengan pimpinan tertinggi
2. Mempelajari bahan Penetapan Kinerja sebagai dokumen perjanjian pelaksanaan
kegiatan antara pimpinan dengan pimpinan tertinggi
3. Menyusun Penetapan Kinerja sebagai dokumen perjanjian pelaksanaan
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4.

7.

g.

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebgai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebgai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
2. Mempelajari bahan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebgai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebgai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
4. Mendokumntasikan hasil laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur
sebgai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

h.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
Tahapan:
1. Menerima penugasan dari pimpinan;
2. Menyiapkan bahan penugasan;
3. Melaksanakan penugasan;
4. Melaporkan hasil penugasan pada pimpinan.

Bahan Kerja
:
No
Bahan Kerja
1. Undang-undang terkait penyelenggaraan
pemerintahan daerah
2.
3.
4.
5.
6.

8.

kegiatan antara pimpinan dengan pimpinan tertinggi
Mendokumntasikan hasil Penetapan Kinerja sebagai dokumen perjanjian
pelaksanaan kegiatan antara pimpinan dengan pimpinan tertinggi

Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi terkait
penyelenggaraan manajemen ASN
Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Rencana Stratejik SKPD
Rencana Kerja SKPD

Perangkat/Alat Kerja
No
1.
2.
3.
4.
5.

Perangkat Kerja
ATK
Flash Disk
Laptop/Komputer
Telepon/Fax
Printer

Penggunaan Dalam Tugas
Pedoman koordinasi perumusan
kebijakan pemerintah daerah
Kabupaten.
Pedoman koordinasi perumusan
kebijakan
Pedoman koordinasi perumusan
kebijakan pengembangan ASN
Koordinasi penyusunan program
dan petunjuk teknis
Penyusunan program kegiatan
Penyusunan program kegiatan

:
Digunakan Untuk Tugas
Mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Menyimpan back up data pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi dalam bentuk soft copy
Menyimpan data pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
dalam bentuk soft copy
Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua halhal yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Mencetak dokumen hasil pelaksanaan tugas
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6.

9.

Standard Operating
Procedure (SOP)

Menyusun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan
atau pekerjaan

Hasil Kerja
:
No
Hasil Kerja
1. Dokumen himpunan bahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Satuan Hasil
Dokumen

2.

Dokumen draft Rencana Strategis (RENSTRA) dan/atau
dokumen perencanaan

Dokumen

3.

Dokumen draft Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Kerangka
Acuan Kerja (KAK) sebagai petunjuk kerja

Dokumen

4.

Dokumen draft Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pokok dan Perubahan

Dokumen

5.

Dokumen Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran

Dokumen

6.

Dokumen Penetapan Kinerja

Dokumen

7.

Laporan hasil pelaksanaan tugas

Laporan

8.

Kegiatan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

Kegiatan

10.

Tanggung Jawab
:
a.
Kelengkapan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD)
b.
Kualitas draft Rencana Strategis (RENSTRA) dan/atau dokumen perencanaan
c.
Kualitas draft Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
sebagai petunjuk kerja
d.
Kualitas draft Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Pokok dan Perubahan
e.
Keakuratan Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran
f.
Kelengkapan dokumen Penetapan Kinerja
g.
Keakuratan laporan hasil pelaksanaan tugas
h.
Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

11.

Wewenang
:
a.
Meminta data guna penyusunan laporan
b.
Menggunakan bahan dan data dalam menyusun program kegiatan
c.
Memproses bahan dan data

12.

Korelasi Jabatan
No
Jabatan
1. Sekretaris/Kepala Bidang

:
Unit Kerja/ Instansi
Dalam Hal
Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
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Pencatatan Sipil

13.

2.

Kepala Sub Bagian

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

3.

Kepala Seksi

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

4.

JFT dan JFU

Dinas Kependudukan dan Menerima penugasan
Pencatatan Sipil

Kondisi Lingkungan Kerja
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14.

15.

:

Aspek

Indikator

Tempat kerja
Suhu
Udara
Keadaan Ruangan
Letak
Penerangan
Suara
Keadaan tempat kerja
Getaran

Resiko Bahaya

Di dalamdan di luar ruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Luas
Strategis
Terang
Tenang
Bersih dan rapih
Tanpa getaran
:

No
Fisik / Mental
1. Kelelahan fisik dan mental
2. Gangguan ginjal

Penyebab
Beban kerja tugas dan tanggungjawab
Banyak duduk

3.

Banyak melihat monitor komputer/laptop

Gangguan pada mata

Syarat Jabatan
a. Pangkat/Gol. Ruang
b. Pendidikan

:
:
:

c.

Kursus/Diklat
1. Penjenjangan
2. Teknis

:
:
:

d.
e.

Pengalaman kerja
Pengetahuan kerja

Pengatur/II.c
Minimal Diploma III di bidang Akuntansi/
Manajemen/ Ekonomi Pembangunan atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan

Diklat Prajabatan Gol II
- Diklat Perencanaan Pembangunan
- Diklat Penyusunan Renstra
- Diklat Penyusunan Anggaran
: - Staf pada Unit lain
: - Peraturan tentang penyusunan rencana strategis

- Peraturan tentang penyusunan Laporan
- Peraturan tentang standar biaya umum
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f.

Keterampilan kerja

:

- Peraturan tentang pengelolaaan naskah dinas
- Kemampuan mengoperasikan computer
- Kemampuan berkomunikasi efektif
- Kemampuan pelaksanaan tugas teknis dan
administratif

g.

:
:
:
:

:
Intelegensia
Bakat verbal
Numerik
Ketelitian

h.

Temperamen Kerja
:
1.
P
: Kemampuan menyesuaiakan diri dalam berhubungan dengan
orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi
2.
R
: Kemampuan menyesuaiakan diri dengan kegiatan-kegiatan yang
berulang atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau ketepatan
yang tertentu
3.
T
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang
menghendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas,
toleransi atau standar-satndar tertentu

i.

Minat Kerja
1.
1.a
2.

1.b

3.

3.a

Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan
benda-benda dan obyek-obyek
Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi
data
Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j.

Upaya Fisik
1.
Berbicara
2.
Duduk
3.
Mendengar
4.
Memegang

k.

Kondisi Fisik
1.
Jenis Kelamin
2.
Umur
3.
Tinggi badan
4.
Berat badan
5.
Postur badan
6.
Penampilan

l.

16.

Bakat Kerja
1.
G
2.
V
3.
N
4.
Q

:
:
:
:
:
:

Laki-Laki/Perempuan
23-54 Tahun
150 – 180 Cm/Relatif
50 – 85 Kg/Relatif
Tegap/Relatif
Bersih dan Rapih

Fungsi Pekerjaan
1.
D3 : Menghitung Data
2.
D6 : Menyalin Data
3.
O6 : Berbicara-memberi tanda

Prestasi Kerja Yang Diharapkan

:
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17.

No

Satuan Hasil

1.

Dokumen

2.

Dokumen

3.

Dokumen

4.

Dokumen

5.

Dokumen

6.

Dokumen

7.

Laporan

8.

Kegiatan

Jumlah Hasil
(Dalam 1 tahun)

Waktu
Penyelesaian
(Menit)

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapatmungkin dipenuhi
sebagaimana mestinya.
Palopo,

2019
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INFORMASI JABATAN
1.
2.
3.

4.

Nama Jabatan
Kode Jabatan
Unit Kerja
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

:
:
:
:
:
:
:

Pengelola Monitoring dan Evaluasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretariat
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi
Sekretaris Dinas

Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Keuangan,
Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pengelola Program
dan Kegiatan

Pengelola Monitoring
dan Evaluasi

Bendahara

Pengelola Gaji

Pengelola
Keuangan

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Melaksanakan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan
penyusunan laporan di bidang monitoring dan evaluasi sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan

6.

Uraian Tugas
:
a. Menerima dan memeriksa bahan dan data monitoring dan evaluasi sesuai prosedur
sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan monitoring dan evaluasi
Tahapan :
1. Menyiapkan bahan dan data monitoring dan evaluasi;
2. Menerima bahan dan data monitoring dan evaluasi;
3. Memeriksa bahan dan data monitoring dan evaluasi
b. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data monitoring dan evaluasi
sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan dan data monitoring dan evaluasi;
2. Mempelajari bahan dan data monitoring dan evaluasi;
3. Mengklasifikasi bahan dan data monitoring dan evaluasi.
c. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan
monitoring dan evaluasi sesuai prosedur dalam rangka penyusunan monitoring dan
evaluasi
Tahapan:
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1.

7.

Menyiapkan bahan pengkajian karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait
dengan monitoring dan evaluasi;
2. Mempelajari karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan monitoring
dan evaluasi;
3. Mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan monitoring dan
evaluasi.
d. Menyusun konsep penyusunan monitoring dan evaluasi sesuai dengan hasil kajian
dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan penyusunan konsep penyusunan monitoring dan evaluasi;
2. Mempelajari bahan konsep penyusunan monitoring dan evaluasi;
3. Menyusun konsep monitoring dan evaluasi.
e Mendiskusikan konsep penyusunan monitoring dan evaluasi dengan pejabat yang
berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan monitoring
dan evaluasi
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan konsep penyusunan monitoring dan evaluasi;
2. Mempelajari bahan konsep penyusunan monitoring dan evaluasi;
3. Mendiskusikan konsep penyusunan monitoring dan evaluasi.
f. Menyusun kembali monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur
untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan monitoring dan evaluasi
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan monitoring dan evaluasi;
2. Mempelajari bahan konsep penyusunan monitoring dan evaluasi;
3. Menyusun konsep penyusunan monitoring dan evaluasi.
g. Mengevaluasi proses penyusunan monitoring dan evaluasi sesuai prosedur sebagai
bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran
Tahapan
1. Menyiapkan bahan evaluasi laporan;
2. Mengevaluasi penyusunan laporan;
3. Mendokumentasikan penyusunan laporan.
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai
bahan evaluasi dan pertanggungiawaban; dan
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas;
2. Mempelajari bahan laporan hasil pelaksanaan tugas;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun
lisan
Tahapan:
1. Menerima penugasan/disposisi dari pimpinan;
2. Mempelajari pedoman dan petunjuk terkait penugasan;
3. Menyiapkan bahan penugasan yang diperintahkan oleh pimpinan;
4. Melaksanakan penugasan yang diperintahkan oleh pimpinan.
Bahan Kerja
:
No
Bahan Kerja
Penggunaan Dalam Tugas
1. Peraturan Menteri Keuangan tentang
Petunjuk pengelolaan keuangan
Standar Biaya Umum
2. Peraturan Menteri Keuangan tentang
Petunjuk pengelolaan keuangan
Pengelolaan keuangan negara
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8.

3.
4.

Rincian Anggaran Biaya
Rencana Kerja Anggaran

5.
6.

Surat Keputusan Kegiatan
Disposisi Pimpinan

Perangkat/ Alat Kerja
No

.

:

Perangkat Kerja

1.
2.

ATK
Flash Disk

3.

Laptop/Komputer

4.

Telepon/Fax

5.

Standard Operating
Procedure (SOP)
Printer

6.

Petunjuk dalam mengelola keuangan
Petunjuk dalam pelaksanaan program
kerja
Pembagian pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan tugas kedinasan lain

9. Hasil Kerja

Digunakan Untuk Tugas
Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan
Menyimpan data pelaksanaan tugas dinas dalam bentuk
soft copy
Memproses dan menyimpan data pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi dalam bentuk soft copy
Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua halhal yang terkait dengan pekerjaan
Menyusun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan
atau pekerjaan
Mencetak dokumen

:

No

Hasil Kerja

Satuan Hasil

1.

Tersedianya bahan dan data monitoring dan evaluasi
sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka
penyusunan monitoring dan evaluasi
Terkumpulnya bahan dan data monitoring dan evaluasi
sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan
apabila diperlukan
Terkajinya karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang
terkait dengan monitoring dan evaluasi sesuai prosedur
dalam rangka penyusunan monitoring dan evaluasi
Tersusunnya konsep penyusunan monitoring dan
evaluasi sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk
tercapainya sasaran yang diharapkan
Terdiskusikannya konsep penyusunan monitoring dan
evaluasi dengan pejabat yang berwenang dan terkait
sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan
monitoring dan evaluasi
Tersusunnya monitoring dan evaluasi berdasarkan
hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan
optimalisasi penyusunan monitoring dan evaluasi
Terevaluasinya penyusunan monitoring dan evaluasi
sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan
kesempurnaan tercapainya sasaran
Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan
pertanggungiawaban; dan

Dokumen

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Dokumen
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan

Kegiatan
Kegiatan
Laporan
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9.

Laporan hasil tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik tertulis maupun lisan

Laporan

10.

Tanggung Jawab
:
a.
Kesesuaian bahan dan data monitoring dan evaluasi sesuai prosedur sebagai
bahan kajian dalam rangka penyusunan monitoring dan evaluasi
b.
Kesesuaian bahan dan data monitoring dan evaluasi sesuai spesifikasi dan
prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan
c.
Kebenaran karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan monitoring
dan evaluasi sesuai prosedur dalam rangka penyusunan monitoring dan evaluasi
d.
Kesesuaian konsep penyusunan monitoring dan evaluasi sesuai dengan hasil
kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan
e.
Kesesuaian konsep penyusunan monitoring dan evaluasi dengan pejabat yang
berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan
monitoring dan evaluasi
f.
Keakuratan monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur
untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan monitoring dan evaluasi
g.
Keakuratan laporan pembukuan bendahara;
h
Ketepatan pelaksanaan tugas berdasarkan SOP;
i.
Ketepatan pelaksanaan tugas dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

11.

Wewenang
:
a.
Meminta kelengkapan bukti transaksi dari setiap kegiatan;
b.
Menolak pembayaran yang tidak lengkap bukti pertanggungjawabannya;
c.
Mencairkan anggaran sesuai dengan rincian anggaran belanja;
d.
Meminta bimbingan dan petunjuk dari pimpinan dalam pelaksanaan tugas;
e.
Menggunakan peralatan kerja untuk penyelesaian laporan seluruh kegiatan.

12.

Korelasi Jabatan
No

Jabatan

1.

3.

Sekretaris/Kepala
Bidang
Kepala
Sub
Bagian
Kepala Seksi

4.

JFT dan JFU

2.

13.

Kondisi Lingkungan Kerja
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aspek
Tempat kerja
Suhu
Udara
Keadaan Ruangan
Letak
Penerangan

:
Unit Kerja/ Instansi
Dinas Kependudukan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan
Pencatatan Sipil

Dalam Hal
dan

Memberi Penugasan

dan

Memberi Penugasan

dan

Memberi Penugasan

dan

Menerima penugasan

:
Indikator
Di dalam dan di luar ruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Luas
Strategis
Terang
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7.
8.
9.

15.

Suara
Keadaan tempat kerja
Getaran

Tenang
Bersih dan rapih
Tanpa getaran

Syarat Jabatan
a.
Pangkat/Gol. Ruang
b.
Pendidikan

:
:
:

c.

Kursus/Diklat
1. Penjengjangan
2. Teknis

:

d.
e.

Pengalaman kerja
Pengetahuan kerja

:
:

Pengatur/II.c
Minimal Diploma III di bidang Akuntansi/
Manajemen/ Administrasi/ Teknik Infomatika/
Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain
yang relevan dengan tugas jabatan
-

Diklat Prajabatan Gol II
Diklat Bendahara
Diklat Pelaporan
Diklat Program Percepatan Akuntabilitas
Keuangan Pemerintah
- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
- Staf pada Subag dan Subid
- Peraturan tentang laporan keuangan
- Peraturan tentang standar biaya umum

- Peraturan tentang Barang dan Jasa
- Pedoman tentang acuan kerja dan Standard
Operating Procedure (SOP)
- Peraturan terkait pengelolaan keuangan
f.

Keterampilan kerja

:

- Peraturan terkait pengelolaan asset daerah
- Kemampuan mengoperasikan computer
- Kemampuan berkomunikasi efektif
- Kemampuan pelaksanaan tugas teknis dan
administratif

g.

h.

Bakat Kerja
:
1. G
: Intelegensia
2. V
: Bakat Verbal
3. Q
: Ketelitian
4. N
: Numerik
Temperamen Kerja
:
1. T
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi atau
standar-standar tertentu
2. R
: Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
yang tertentu
3. V
: Kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai
tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya
yang berbeda sifatnya, tanpa kehilangan efesiensi atau ketenangan
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diri.
i.

Minat Kerja
1. 1.a:
2. 2.a:
3. 3.a:
4. 4.b:

j.

k.

l.

14.

16.

:
Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan benda/obyek
Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang
Pilihan egiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur
Pilihan melakukank egiatan yang berhubungan dengan proses mesin
dan data
Upaya Fisik
:
1. Duduk
2. Mendengar
3. Memegang
4. Melihat
5. Berjalan
Kondisi Fisik
:
1. Jenis Kelamin
: Laki-Laki/Perempuan
2. Umur
: 23 -56 tahun
3. Tinggi badan
: 140-180 cm/Relatif
4. Berat badan
: 45-85 Kg/Relatif
5. Postur badan
: Tegap/Relatif
6. Penampilan
: Bersih dan rapih
Fungsi Pekerjaan
:
1. D2 : Menganalisa data
2. D3 : Menyusun Data
3. D5 : Menyalin data
4. O7 : Melayani orang
5. O7 : Menerima Instruksi

Risiko Bahaya
No
Fisik / Mental
1. Gangguan ginjal
2. Kelelahan pada otot mata

:
Penyebab
Banyak duduk
Banyak melihat monitor komputer/laptop

3.

Kelelahan fisik

Beban kerja tugas dan tanggungjawab

4.

Tekanan psikologis

Beban kerja dan tekanan dari dalam maupun
dari luar organisasi

Prestasi Kerja Yang Diharapkan
No

Satuan Hasil

1.
2.
3.
4.

Dokumen
Dokumen
Kegiatan
Kegiatan

5.
6.
7.

Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan

:
Jumlah Hasil
(Dalam 1 tahun)

Waktu
Penyelesaian
(dalam menit)
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8.
9.
17.

Laporan
Laporan

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapat mungkin dipenuhi
sebagaimana mestinya.
Palopo,

2019
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INFORMASI JABATAN
1.
2.
3.

4.

NamaJabatan
KodeJabatan
Unit Kerja
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

:
:
:
:
:
:
:

Bendahara
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretariat
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi

Sekretaris Dinas

Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Keuangan,
Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pengelola Program
dan Kegiatan

Pengelola Monitoring
dan Evaluasi

Bendahara

Pengelola Gaji

Pengelola
Keuangan

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Melaksanakan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan berdasarkan
standar, pedoman dan prosedur kerja dan peraturan perundangan yang berlaku.

6.

Uraian Tugas
:
a. Menyusun pengelolaan gaji, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan gaji sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
dengan baik
Tahapan :
1. Menyiapkan bahan pengelolaan gaji, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan gaji
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan
pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Mengadakan rapat dalam rangka pengelolaan gaji, bahan dan alat perlengkapan
pengelolaan gaji sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
3. Menyusun pengelolaan gaji, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan gaji sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan
dapat berjalan dengan baik;
4. Mendokumentasikan hasil pengelolaan gaji, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan
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gaji sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan
pekerjaan dapat berjalan dengan baik.
b.

Membuat SPP-UP, SPP-GUP dan SPP-TUP dengan teliti dan benar untuk diajukan kepada
Pejabat Penguji/Penerbit SPM;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan SPP-UP, SPP-GUP dan SPP-TUP dengan teliti dan benar untuk
diajukan kepada Pejabat Penguji/Penerbit SPM;
2. Mengadakan rapat dalam rangka SPP-UP, SPP-GUP dan SPP-TUP dengan teliti dan
benar untuk diajukan kepada Pejabat Penguji/Penerbit SPM;
3. Membuat SPP-UP, SPP-GUP dan SPP-TUP dengan teliti dan benar untuk diajukan
kepada Pejabat Penguji/Penerbit SPM;
4. Mendokumentasikan hasil SPP-UP, SPP-GUP dan SPP-TUP dengan teliti dan benar
untuk diajukan kepada Pejabat Penguji/Penerbit SPM.

c.

Melakukan pembukuan atas setiap mutasi keuangan yang dikelola dengan teliti dan benar;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan pembukuan atas setiap mutasi keuangan yang dikelola dengan teliti
dan benar;
2. Mengadakan rapat dalam rangka pembukuan atas setiap mutasi keuangan yang
dikelola dengan teliti dan benar;
3. Melakukan pembukuan atas setiap mutasi keuangan yang dikelola dengan teliti dan
benar;
4. Mendokumentasikan hasil pembukuan atas setiap mutasi keuangan yang dikelola
dengan teliti dan benar.

d.

Meneliti dan mencermati keabsahan kelengkapan bukti-bukti dan surat-surat pertanggung
jawaban yang masuk sebagai bahan pembayaran;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan kelengkapan bukti-bukti dan surat-surat pertanggung jawaban yang
masuk sebagai bahan pembayaran;
2. Mengadakan rapat dalam rangka kelengkapan bukti-bukti dan surat-surat pertanggung
jawaban yang masuk sebagai bahan pembayaran;
3. Mengelola kelengkapan bukti-bukti dan surat-surat pertanggung jawaban yang masuk
sebagai bahan pembayaran;
4. Mendokumentasikan hasil kelengkapan bukti-bukti dan surat-surat pertanggung
jawaban yang masuk sebagai bahan pembayaran.

e.

Membuat Laporan Keuangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan Laporan Keuangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan;
2. Mengadakan rapat dalam rangka Laporan Keuangan atas pengeluaran-pengeluaran
yang dilakukan;
3. Membuat Laporan Keuangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan;
4. Mendokumentasikan hasil Laporan Keuangan atas pengeluaran-pengeluaran yang
dilakukan.

f.

Melakukan pembayaran uang atas tagihan dengan kelengkapan bukti-bukti dan telah
disetujui oleh pimpinan;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan pembayaran uang atas tagihan dengan kelengkapan bukti-bukti dan
telah disetujui oleh pimpinan;
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2.
3.
4.

7.

g.

Memungut, membukukan dan menyetorkan pajak-pajak atas tagihan yang dibayar;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan pajak-pajak atas tagihan yang dibayar;
2. Mengadakan rapat dalam rangka pajak-pajak atas tagihan yang dibayar;
3. Mengelola pajak-pajak atas tagihan yang dibayar;
4. Mendokumentasikan hasil pajak-pajak atas tagihan yang dibayar.

h.

Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai
pertanggungjawaban;
2. Mengadakan rapat dalam rangka pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan
sebagai pertanggungjawaban;
3. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai
pertanggungjawaban;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai
pertanggungjawaban.

i.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Tahapan:
1. Menerima penugasan kedinasan lain dari pimpinan baik lisan maupun tulisan;
2. Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain dari pimpinan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain kepada pimpinan;
4. Mendokumentasikan proses/bahan penyelenggaraan tugas kedinasan lain.

Bahan Kerja
:
No
Bahan Kerja
1. Peraturan Menteri keuangan tentang
Standar Biaya Umum
2. Peraturan Bappenas tentang Renstra
3. Rencana Stratejik
4.
5.
6.

8.

Mengadakan rapat dalam rangka pembayaran uang atas tagihan dengan kelengkapan
bukti-bukti dan telah disetujui oleh pimpinan;
Melakukan pembayaran uang atas tagihan dengan kelengkapan bukti-bukti dan telah
disetujui oleh pimpinan;
Mendokumentasikan hasil pembayaran uang atas tagihan dengan kelengkapan buktibukti dan telah disetujui oleh pimpinan.

Rencana Kerja
Surat Keputusan Kegiatan
Disposisi Pimpinan

Perangkat/Alat Kerja
No
1.
2.

Perangkat Kerja
ATK
Flash Disk

Penggunaan Dalam Tugas
Pedoman dalam menyusun rencana
program dan kegiatan
Pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD
Pedoman dalam pelaksanaan program
kegiatan selama 5 tahun
Petunjuk dalam pelaksanaan program kerja
Pembagian pelaksanaan kegiatan
Pembagian pelaksanaan tugas

:
Digunakan Untuk Tugas
Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan
Menyimpan data pelaksanaan tugas dinas dalam
bentuk soft copy
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3.
Laptop/Komputer

9.

10.

4.
5.

Printer

6.

Standard Operating Procedure (SOP)

Telepon/Fax

Mempelajari, merumuskan konsep kebijakan,
rencana stratejik, visi misi daerah, dokumen serta
referensi lain yang relevan dan terkait yang lain
serta memeriksa laporan kegiatan dalam bentuk
soft copy
Untuk mencetak dokumen
Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan
semua hal-hal yang terkait dengan pekerjaan
Penyusunan langkah-langkah dalam pelaksanaan
kegiatan atau pekerjaan

Hasil Kerja
:
No
Hasil Kerja
1. Mempelajari standar, pedoman dan prosedur kerja serta
peraturan perundangan yang berkaitan dengan tugas-tugas
perbendaharaan

Satuan Hasil
Dokumen

2.

Membuat SPP-UP, SPP-GUP dan SPP-TUP dengan teliti dan
benar untuk diajukan kepada Pejabat Penguji/Penerbit SPM

Kegiatan

3.

Pembukuan atas setiap mutasi keuangan yang dikelola dengan
teliti dan benar

Kegiatan

4.

Meneliti dan mencermati keabsahan kelengkapan bukti-bukti
dan surat-surat pertanggung jawaban yang masuk sebagai
bahan pembayaran

Keigatan

5.

Membuat Laporan Keuangan atas pengeluaran-pengeluaran
yang dilakukan

Laporan

6.

Melakukan pembayaran uang atas tagihan dengan kelengkapan
bukti-bukti dan telah disetujui oleh pimpinan

Kegiatan

7.

Memungut, membukukan dan menyetorkan pajak-pajak atas
tagihan yang dibayar

Kegiatan

8.

Hasil pelaksanaan kegiatan

Laporan

Tanggung Jawab
:
a.
Kelancaran dalam mempelajari standar, pedoman dan prosedur kerja serta peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas-tugas perbendaharaan
b.
Keakuratan penyusunan SPP-UP, SPP-GUP dan SPP-TUP
c.
Ketepatan pembukuan atas setiap mutasi keuangan
d.
Kesesuaian bukti-bukti dan surat-surat pertanggung jawaban yang masuk sebagai bahan
pembayaran
e.
Kesesuaian laporan keuangan atas pengeluaran yang telah dilakukan
f.
Kelancaran pembayaran uang atas tagihan
g.
Kelancaran pembukuan dan penyetoran pajak-pajak atas tagihan yang dibayar
h.
Ketepatan penyusunan laporan hasil kegiatan
i.
Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan lain
j.
Kerahasiaan pelaksanaan tugas
k.
Ketepatan pelaksanaan tugas berdasarkan SOP
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11.

Wewenang
:
a.
Meminta kesediaan pimpinan untuk membimbing dalam pelaksanaan tugas;
b.
Menggunakan peralatan kerja untuk penyelesaian laporan seluruh kegiatan dinas;
c.
Memberikan informasi terkait program kegiatan;
d.
Memberikan masukan kepada pimpinan.

12.

Korelasi Jabatan
No

13.

Unit Kerja/ Instansi

Dalam Hal

Sekretaris/Kepala Bidang

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

2.

Kepala Sub Bagian

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

3.

Kepala Seksi

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

4.

JFT dan JFU

Dinas Kependudukan dan Menerima penugasan
Pencatatan Sipil

Kondisi Lingkungan Kerja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

:

Aspek
Tempat kerja
Suhu
Udara
Keadaan Ruangan
Letak
Penerangan
Suara
Keadaan tempat kerja
Getaran

Indikator
Di dalam dan di luar ruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Cukup
Strategis
Terang
Bersih dan rapih
Tanpa getaran

Resiko Bahaya
:
No
Fisik / Mental
1. Gangguan ginjal
2. Gangguan pada mata
2. Kelelahan fisik dan mental
3.

15.

Jabatan

1.

No

14.

:

Penyebab
Banyak duduk
Banyak melihat monitor komputer/laptop
Beban kerja tugas dan tanggungjawab

Tekanan psikologis

Syarat Jabatan
a.
Pangkat/Gol. Ruang

Beban kerja dan tekanan dari dalam maupun dari
luar organisasi
:
:

Pengatur – II/c
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b.

Pendidikan

:

c.
d.
e.

Kursus/Diklat
Pengalaman kerja
Pengetahuan kerja

:
:
:

Diploma III di bidang Akuntansi/ manajemen atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
- Pelatihan teknis Perbendaharaan
- Staf pada Unit lain
- Peraturan tentang Keuangan

- Pedoman tentang acuan kerja dan Standard
f.

Keterampilan kerja

:

Operating Procedure (SOP)
- Kemampuan berkomunikasi efektif
- Kemampuan melaksanakan tugas
administratif
- Kemampuan mengoperasikan komputer

teknis

g.

Bakat Kerja
1. G
:
2. V
:
3. Q
:

h.

Temperamen Kerja
:
1. P
: Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain
lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi
2. T
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi atau
standar-standar tertentu
3. R
: Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang
atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan
perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu
4. V
: Kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas,
sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang berbeda
sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi atau ketenangan diri.

i.

Minat Kerja
:
1. 1.a: Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan benda/obyek
2. 2.a: Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang
3. 3.b: Pilihan melakukan kegiatan yang bersifat abstrak dan kreatif
Upaya Fisik
:
1. Duduk
2. Memegang
3. Bekerja dengan jari
Kondisi Fisik
:
1. Jenis Kelamin
: Laki-Laki/Perempuan
2. Umur
: 22 -54 tahun
3. Tinggi badan
: 150-175 cm/Relatif
4. Berat badan
: 45 Kg/Relatif
5. Postur badan
: Tegap/Relatif
6. Penampilan
: Bersih dan Rapih
Fungsi Pekerjaan
:
1. D2 : Menganalisa data
2. D5 : Menyalin data
3. D3 : Menyusun Data
4. O1 : Berunding
5. O7: Menerima instruksi

j.

k.

l.

Intelegensia
Bakat Verbal
Ketelitian

:
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16.

17.

Prestasi Kerja Yang Diharapkan
No

Satuan Hasil

1.

Dokumen

2.

Kegiatan

3.

Kegiatan

4.

Keigatan

5.

Laporan

6.

Kegiatan

7.

Kegiatan

8.

Laporan

:
Jumlah Hasil
(Dalam 1 tahun)

Waktu
Penyelesaian
(Menit)

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapat mungkin dipenuhi sebagaimana
mestinya.
Palopo,
2017
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INFORMASIJABATAN

1.
2.
3.

4.

NamaJabatan
KodeJabatan
Unit Kerja
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

:
:
:
:
:
:
:

Pengelola Gaji
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretariat
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

KedudukanDalamStrukturOrganisasi

Sekretaris Dinas

Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Keuangan,
Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pengelola Program
dan Kegiatan

Pengelola Monitoring
dan Evaluasi

Bendahara

Pengelola Gaji

Pengelola
Keuangan

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Melaksanakan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan
laporan di bidang gaji sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan
dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

6.

Uraian Tugas
:
a. Menyusun pengelolaan gaji, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan gaji sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
dengan baik
Tahapan :
1. Menyiapkan bahan pengelolaan gaji, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan gaji
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan
pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Mengadakan rapat dalam rangka pengelolaan gaji, bahan dan alat perlengkapan
pengelolaan gaji sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam
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3.

4.

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
Menyusun pengelolaan gaji, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan gaji sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan
dapat berjalan dengan baik;
Mendokumentasikan hasil pengelolaan gaji, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan
gaji sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan
pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

b.

Memantau, pengelolaan gaji sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan
terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan pengelolaan gaji sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam
pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
2. Mengadakan rapat dalam rangka pengelolaan gaji sesuai dengan bidang tugasnya,
agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengelola pengelolaan gaji sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan
terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
4. Mendokumentasikan hasil pengelolaan gaji sesuai dengan bidang tugasnya, agar
dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal.

c.

Mengendalikan pengelolaan gaji, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar
tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan pengelolaan gaji, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
2. Mengadakan rapat dalam rangka pengelolaan gaji, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
3. Mengendalikan pengelolaan gaji, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mendokumentasikan hasil pengelolaan gaji, sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan.

d.

Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pengelolaan
gaji, agar pengelolaan gaji dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang
optimal
Tahapan:
1. Membuat kwitansi untuk kelengkapan proposal menjadi pertanggungjawaban
2. Membukukan kwitansi kedalam buku kas umum (BKU)
3. Membuat laporan perobjek Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak, bantuan Keuangan
dan Belanja tidak terduga.
4. Membuat laporan Administrasi dan Fungsional Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

e.

Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan pengelolaan gaji berikutnya
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan
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2.
3.
4.

f.

7.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan
Tahapan:
1. Menerima penugasan kedinasan lain daripimpinan baik lisan maupun tulisan;
2. Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain daripimpinan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain kepadapimpinan;
4. Mendokumentasikan proses/bahan penyelenggaraan tugas kedinasan lain.

Bahan Kerja
:
No
Bahan Kerja
1. Peraturan Menteri keuangan tentang
Standar Biaya Umum
2. Peraturan Bappenas tentang Renstra
3. Rencana Stratejik
4.
5.
6.

8.

yang berlaku sebagai bahan penyusunan pengelolaan gaji berikutnya;
Mengadakan rapat dalam rangka laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan pengelolaan gaji berikutnya;
Mengelola laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan penyusunan pengelolaan gaji berikutnya;
Mendokumentasikan hasil laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan pengelolaan gaji berikutnya.

Rencana Kerja
Surat Keputusan Kegiatan
Disposisi Pimpinan

Perangkat/Alat Kerja
No
1.
2.

:

Perangkat Kerja
ATK
Flash Disk

3.
Laptop/Komputer

9.

4.
5.

Printer

6.

Standard Operating Procedure (SOP)

Telepon/Fax

Hasil Kerja

Penggunaan Dalam Tugas
Pedoman dalam menyusun rencana
program dan kegiatan
Pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD
Pedoman dalam pelaksanaan program
kegiatan selama 5 tahun
Petunjuk dalam pelaksanaan program kerja
Pembagian pelaksanaan kegiatan
Pembagian pelaksanaan tugas

Digunakan Untuk Tugas
Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan
Menyimpan data pelaksanaan tugas dinas dalam
bentuk soft copy
Mempelajari, merumuskan konsep kebijakan,
rencana stratejik, visi misi daerah, dokumen serta
referensi lain yang relevan dan terkait yang lain
serta memeriksa laporan kegiatan dalam bentuk
soft copy
Untuk mencetak dokumen
Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan
semua hal-hal yang terkait dengan pekerjaan
Penyusunan langkah-langkah dalam pelaksanaan
kegiatan atau pekerjaan

:
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No

Hasil Kerja

Satuan Hasil

1.

Dokumen pengelolaan gaji, bahan dan alat perlengkapan
pengelolaan gaji sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
dengan baik

Dokumen

2.

Kegiatan Memantau, pengelolaan gaji sesuai dengan bidang
tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan
rencana awal;

Kegiatan

3.

Kegiatan Mengendalikan pengelolaan gaji, sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi
penyimpangan dalam pelaksanaan;

Kegiatan

4.

Kegiatan Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau
instansi lain dalam rangka pengelolaan gaji, agar pengelolaan
gaji dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang
optimal

Keigatan

5.

Laporan evaluasi secara berkala, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan
pengelolaan gaji berikutnya

Laporan

6.

Kegiatan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintah
atasan baik secara tertulis maupun lisan

Kegiatan

10.

Tanggung Jawab
:
a.
Ketepatan dalam Menyusun pengelolaan gaji, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan
gaji sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan
pekerjaan dapat berjalan dengan baik
b.
Ketelitian dalam Memantau, pengelolaan gaji sesuai dengan bidang tugasnya, agar
dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
c.
Kesesuaian dalam Mengendalikan pengelolaan gaji, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
d.
Ketepatan dalam Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam
rangka pengelolaan gaji, agar pengelolaan gaji dapat terlaksana secara terpadu untuk
mencapai hasil yang optimal
e.
Kualitas dalam Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan pengelolaan gaji
berikutnya
f.
Ketepatan dalam Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara
tertulis maupun lisan

11.

Wewenang
:
a.
Meminta kesediaan pimpinan untuk membimbing dalam pelaksanaan tugas;
b.
Menggunakan peralatan kerja untuk penyelesaian laporan seluruh kegiatan dinas;
c.
Memberikan informasi terkait program kegiatan;
d.
Memberikan masukan kepada pimpinan.
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12.

Korelasi Jabatan
No

13.

Unit Kerja/ Instansi

Dalam Hal

Sekretaris/Kepala Bidang

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

2.

Kepala Sub Bagian

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

3.

Kepala Seksi

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

4.

JFT dan JFU

Dinas Kependudukan dan Menerima penugasan
Pencatatan Sipil

Kondisi Lingkungan Kerja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

:

Aspek

Indikator

Tempat kerja
Suhu
Udara
Keadaan Ruangan
Letak
Penerangan
Suara
Keadaan tempat kerja
Getaran

Resiko Bahaya
No
Fisik / Mental
1. Gangguanginjal
2. Gangguanpadamata
2. Kelelahanfisikdan mental
3.

15.

Jabatan

1.

No

14.

:

Tekananpsikologis

SyaratJabatan
a.
Pangkat/Gol. Ruang
b.
Pendidikan

Di dalamdan di luar ruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Cukup
Strategis
Terang
Bersih dan rapih
Tanpagetaran
:
Penyebab
Banyakduduk
Banyakmelihat monitor komputer/laptop
Bebankerjatugasdantanggungjawab
Bebankerjadantekanandaridalammaupundariluarorganisasi

:
:
:

Pengatur – II/c
Minimal Diploma III di bidang Akuntansi/ Manajemen/
Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik
Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas
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c.
d.
e.

Kursus/Diklat
Pengalamankerja
Pengetahuankerja

:
:
:

f.

Keterampilankerja

:

g.

BakatKerja
1. G
:
2. V
:
3. Q
:

:

jabatan
- Pelatihanteknis Perbendaharaan
- Staf pada unit lain
- Peraturantentang Keuangan
- PedomantentangacuankerjadanStandard
Operating Procedure (SOP)
- Kemampuanberkomunikasiefektif
- Kemampuanmelaksanakantugasteknis
administratif
- Kemampuanmengoperasikankomputer

Intelegensia
Bakat Verbal
Ketelitian

h.

TemperamenKerja
:
1. P
: Kemampuanmenyesuaikandiridalamberhubungandengan orang lain
lebihdarihanyapenerimaandanpembuataninstruksi
2. T
: Kemampuanmenyesuaikandiridengansituasi
yang
menghendakipencapaiandengantepatmenurutperangkatbatas,
toleransiataustandar-standartertentu
3. R
: Kemampuanmenyesuaikandiridalamkegiatan-kegiatan
yang
berulangatausecaraterusmenerusmelakukankegiatan
yang
samasesuaidenganperangkatprosedur, urutanataukecepatan yang tertentu
4. V
: Kemampuanmenyesuaikandiriuntukmelaksanakanberbagaitugas,
seringbergantidaritugas yang satuketugas yang lainnya yang
berbedasifatnya, tanpakehilangan efisiensiatauketenangandiri.

i.

MinatKerja
:
1. 1.a: Pilihanmelakukankegiatan yang berhubungandenganbenda/obyek
2. 2.a: Pilihanmelakukankegiatan yang berhubungandengan orang
3. 3.b: Pilihan melakukan kegiatan yang bersifat abstrak dan kreatif
UpayaFisik
:
1. Duduk
2. Memegang
3. Bekerja dengan jari
Kondisi Fisik
:
1. Jenis Kelamin
: Laki-Laki/Perempuan
2. Umur
: 22-54 tahun
3. Tinggi badan
: 150-175 cm/Relatif
4. Berat badan
: 45 Kg/Relatif
5. Postur badan
: Tegap/Relatif
6. Penampilan
: Bersih dan Rapih
Fungsi Pekerjaan
:
1. D2 : Menganalisa data

j.

k.

l.
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2.
3.
4.
5.
16.

17.

D5 : Menyalin data
D3 : Menyusun Data
O1 : Berunding
O7: Menerima instruksi

PrestasiKerja Yang Diharapkan
No

Satuan Hasil

1.

Dokumen

2.

Kegiatan

3.

Kegiatan

4.

Keigatan

5.

Laporan

6.

Kegiatan

:
Jumlah Hasil
(Dalam 1 tahun)

Waktu
Penyelesaian
(Menit)

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapat mungkin dipenuhi sebagaimana
mestinya.
Palopo,
2019
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INFORMASIJABATAN

1.
2.
3.

4.

NamaJabatan
KodeJabatan
Unit Kerja
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

:
:
:
:
:
:
:

Pengelola Keuangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretariat
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

KedudukanDalamStrukturOrganisasi

Sekretaris Dinas

Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Keuangan,
Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pengelola Monitoring
dan Evaluasi

Pengelola Program
dan Kegiatan

Bendahara

Pengelola Gaji

Pengelola
Keuangan

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Melaksanakan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan
laporan di bidang keuangan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas

6.

Uraian Tugas
:
a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan;
Tahapan :
1. Menyiapkan bahan tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan;
2. Mengadakan rapat dalam rangka tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan;
3. Memepelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan;
4. Mendokumentasikan hasil tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
b.

Menyiapkan data dan bahan konsep anggaran program kegiatan pembukuan dan verifikasi;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan data dan bahan konsep anggaran program kegiatan pembukuan
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2.
3.
4.

dan verifikasi;
Mengadakan rapat dalam rangka data dan bahan konsep anggaran program kegiatan
pembukuan dan verifikasi;
Mengelola data dan bahan konsep anggaran program kegiatan pembukuan dan
verifikasi;
Mendokumentasikan hasil data dan bahan konsep anggaran program kegiatan
pembukuan dan verifikasi.

c.

Menerima dan mempelajari petunjuk operasional keuangan sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan petunjuk operasional keuangan sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;
2. Mengadakan rapat dalam rangka petunjuk operasional keuangan sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;
3. Mengelola petunjuk operasional keuangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. Mendokumentasikan hasil petunjuk operasional keuangan sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan.

d.

Menerima dan mempelajari dokumen anggaran kegiatan untuk memahami jenis kegiatan
yang dilaksanakan;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan dokumen anggaran kegiatan untuk memahami jenis kegiatan yang
dilaksanakan;
2. Mengadakan rapat dalam rangka dokumen anggaran kegiatan untuk memahami jenis
kegiatan yang dilaksanakan;
3. Mengelola dokumen anggaran kegiatan untuk memahami jenis kegiatan yang
dilaksanakan;
4. Mendokumentasikan hasil dokumen anggaran kegiatan untuk memahami jenis kegiatan
yang dilaksanakan.

e.

Mempalajari dokumen pengajuan pencairan anggaran berupa Surat Permintaan
Pembayaran (SPP);
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan Laporan Keuangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan;
2. Mengadakan rapat dalam rangka Laporan Keuangan atas pengeluaran-pengeluaran
yang dilakukan;
3. Membuat Laporan Keuangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan;
4. Mendokumentasikan hasil Laporan Keuangan atas pengeluaran-pengeluaran yang
dilakukan.

f.

Mencocokkan dokumen pengajuan pencairan anggaran berupa Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dengan DPA;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan dokumen pengajuan pencairan anggaran berupa Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dengan DPA;
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2.
3.
4.

Mengadakan rapat dalam rangka dokumen pengajuan pencairan anggaran berupa
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan DPA;
Mengelola dokumen pengajuan pencairan anggaran berupa Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dengan DPA;
Mendokumentasikan hasil dokumen pengajuan pencairan anggaran berupa Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dengan DPA.

g.

Menyampaikan rekomendasi persetujuan atau penolakan pengajuan anggaran;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan rekomendasi persetujuan atau penolakan pengajuan anggaran;
2. Mengadakan rapat dalam rangka rekomendasi persetujuan atau penolakan pengajuan
anggaran;
3. Mengelola rekomendasi persetujuan atau penolakan pengajuan anggaran;
4. Mendokumentasikan hasil rekomendasi persetujuan atau penolakan pengajuan
anggaran.

h.

Meneliti SPJ bulanan sebagai bahan pengajuan anggaran pertermin;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai
pertanggungjawaban;
2. Mengadakan rapat dalam rangka pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan
sebagai pertanggungjawaban;
3. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai
pertanggungjawaban;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai
pertanggungjawaban.

i.

Mengembalikan untuk dilakukan penyempurnaan SPJ bulanan sebagai bahan pengajuan
anggaran pertermin;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan SPJ bulanan sebagai bahan pengajuan anggaran pertermin;
2. Mengadakan rapat dalam rangka SPJ bulanan sebagai bahan pengajuan anggaran
pertermin;
3. Mengelola SPJ bulanan sebagai bahan pengajuan anggaran pertermin;
4. Mendokumentasikan hasil SPJ bulanan sebagai bahan pengajuan anggaran pertermin.

j.

Menyampaikan rekomendasi persetujuan atau penolakan pengajuan anggaran termin lanjut;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan rekomendasi persetujuan atau penolakan pengajuan anggaran
termin lanjut;
2. Mengadakan rapat dalam rangka rekomendasi persetujuan atau penolakan pengajuan
anggaran termin lanjut;
3. Mengelola rekomendasi persetujuan atau penolakan pengajuan anggaran termin lanjut;
4. Mendokumentasikan hasil rekomendasi persetujuan atau penolakan pengajuan
anggaran termin lanjut.

k.

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
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Tahapan:
1. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun
tertulis;
2. Mengadakan rapat dalam rangka pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis;
3. Mengelola pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun
tertulis.
l.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan perumusan kebijakan;
2. Mengadakan rapat dalam rangka saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan perumusan kebijakan;
3. Mengelola saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai
bahan perumusan kebijakan;
4. Mendokumentasikan hasil saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan perumusan kebijakan.

m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas.
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang
tugas;
2. Mengadakan rapat dalam rangka tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugas;
3. Mengelola tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas;
4. Mendokumentasikan hasil tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugas.

7.

Bahan Kerja
:
No
Bahan Kerja
1. Peraturan Menteri keuangan tentang
Standar Biaya Umum
2. Peraturan Bappenas tentang Renstra
3. Rencana Stratejik
4.
5.
6.

8.

Rencana Kerja
Surat Keputusan Kegiatan
Disposisi Pimpinan

Perangkat/Alat Kerja
No

Perangkat Kerja

Penggunaan Dalam Tugas
Pedoman dalam menyusun rencana
program dan kegiatan
Pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD
Pedoman dalam pelaksanaan program
kegiatan selama 5 tahun
Petunjuk dalam pelaksanaan program kerja
Pembagian pelaksanaan kegiatan
Pembagian pelaksanaan tugas

:
Digunakan Untuk Tugas
103

1.
2.

ATK
Flash Disk

3.
Laptop/Komputer

9.

4.
5.

Printer

6.

Standard Operating Procedure (SOP)

Telepon/Fax

Hasil Kerja
No

Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan
Menyimpan data pelaksanaan tugas dinas dalam
bentuk soft copy
Mempelajari, merumuskan konsep kebijakan,
rencana stratejik, visi misi daerah, dokumen serta
referensi lain yang relevan dan terkait yang lain
serta memeriksa laporan kegiatan dalam bentuk
soft copy
Untuk mencetak dokumen
Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan
semua hal-hal yang terkait dengan pekerjaan
Penyusunan langkah-langkah dalam pelaksanaan
kegiatan atau pekerjaan

:
Hasil Kerja

Satuan Hasil

1.

Kegiatan mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan
oleh atasan;

Kegiatan

2.

Data dan bahan konsep anggaran program kegiatan
pembukuan dan verifikasi;

Data

3.

kegiatan menerima dan mempelajari petunjuk operasional
keuangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

Kegiatan

4.

Kegiatan menerima dan mempelajari dokumen anggaran
kegiatan untuk memahami jenis kegiatan yang dilaksanakan;

Keigatan

5.

Laporan hasil mempalajari dokumen pengajuan pencairan
anggaran berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

Laporan

6.

Laporan hasil mencocokkan dokumen pengajuan pencairan
anggaran berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan
DPA;

Laporan

7.

Kegiatan menyampaikan rekomendasi
penolakan pengajuan anggaran;

atau

Kegiatan

8.

Laporan hasil meneliti SPJ bulanan sebagai bahan pengajuan
anggaran pertermin;

Laporan

9.

Kegiatan mengembalikan untuk dilakukan penyempurnaan SPJ
bulanan sebagai bahan pengajuan anggaran pertermin;

Kegiatan

10.

Laporan rekomendasi persetujuan atau penolakan pengajuan
anggaran termin lanjut;

Laporan

persetujuan
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11.

Laporan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis;

Laporan

12.

Draftsaran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

Data

13.

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh atasan sesuai bidang tugas.

Laporan

10.

Tanggung Jawab
:
a.
Ketelitian dalam mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan;
b.
Ketpatan dalam menyiapkan data dan bahan konsep anggaran program kegiatan
pembukuan dan verifikasi;
c.
Ketelitian menerima dan mempelajari petunjuk operasional keuangan sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;
d.
Ketelitian menerima dan mempelajari dokumen anggaran kegiatan untuk memahami
jenis kegiatan yang dilaksanakan;
e.
Ketelitian dalam mempalajari dokumen pengajuan pencairan anggaran berupa Surat
Permintaan Pembayaran (SPP);
f.
Ketelitian dalam mencocokkan dokumen pengajuan pencairan anggaran berupa Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dengan DPA;
g.
Kesesuaian dalam menyampaikan rekomendasi persetujuan atau penolakan pengajuan
anggaran;
h.
Ketelitian dalam meneliti SPJ bulanan sebagai bahan pengajuan anggaran pertermin;
i.
Kesesuaian dalam mengembalikan untuk dilakukan penyempurnaan SPJ bulanan
sebagai bahan pengajuan anggaran pertermin;
j.
Ketepatan dalam menyampaikan rekomendasi persetujuan atau penolakan pengajuan
anggaran termin lanjut;
k.
Kualitas dalam melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun
tertulis;
l.
Kesesuaian dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
m.
Ketepatan dalam melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugas.

11.

Wewenang
:
a.
Meminta kesediaan pimpinan untuk membimbing dalam pelaksanaan tugas;
b.
Menggunakan peralatan kerja untuk penyelesaian laporan seluruh kegiatan dinas;
Memberikan informasi terkait program kegiatan;
c.
d.
Memberikan masukan kepada pimpinan.

12.

Korelasi Jabatan
No
1.

Jabatan
Sekretaris/Kepala Bidang

:
Unit Kerja/ Instansi

Dalam Hal

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil
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2.

Kepala Sub Bagian

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

3.

Kepala Seksi

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

4.

JFT dan JFU

Dinas Kependudukan dan Menerima penugasan
Pencatatan Sipil

13.

Kondisi Lingkungan Kerja
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14.

15.

Aspek

Indikator

Tempat kerja
Suhu
Udara
Keadaan Ruangan
Letak
Penerangan
Suara
Keadaan tempat kerja
Getaran

Resiko Bahaya
No
Fisik / Mental
1. Gangguanginjal
2. Gangguanpadamata
2. Kelelahanfisikdan mental
3.

:

Tekananpsikologis

Di dalamdan di luar ruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Cukup
Strategis
Terang
Bersih dan rapih
Tanpagetaran
:
Penyebab
Banyakduduk
Banyakmelihat monitor komputer/laptop
Bebankerjatugasdantanggungjawab
Bebankerjadantekanandaridalammaupundariluarorganisasi

SyaratJabatan
a.
Pangkat/Gol. Ruang
b.
Pendidikan

:
:
:

c.
d.
e.

:
:
:

Kursus/Diklat
Pengalaman kerja
Pengetahuan kerja

Pengatur – II/c
Minimal Diploma III di bidang Akuntansi/ Manajemen/
Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik
Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
- Pelatihan teknis Perbendaharaan
- Staf pada unit lain
- Peraturan tentang Keuangan

- Pedoman tentang acuan kerja dan Standard
f.

Keterampilan kerja

:

Operating Procedure (SOP)
- Kemampuan berkomunikasi efektif
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- Kemampuan

melaksanakan
tugas
administratif
- Kemampuan mengoperasikan komputer
g.

:
Intelegensia
Bakat Verbal
Ketelitian

h.

Temperamen Kerja
:
1. P
: Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain
lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi
2. T
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi atau
standar-standar tertentu
3. R
: Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang
atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan
perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu
4. V
: Kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas,
sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang berbeda
sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi atau ketenangan diri.

i.

Minat Kerja
:
1. 1.a: Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan benda/obyek
2. 2.a: Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang
3. 3.b: Pilihan melakukan kegiatan yang bersifat abstrak dan kreatif
Upaya Fisik
:
1. Duduk
2. Memegang
3. Bekerja dengan jari
Kondisi Fisik
:
1. Jenis Kelamin
: Laki-Laki/Perempuan
2. Umur
: 22-54 tahun
3. Tinggi badan
: 150-175 cm/Relatif
4. Berat badan
: 45 Kg/Relatif
5. Postur badan
: Tegap/Relatif
6. Penampilan
: Bersih dan Rapih
Fungsi Pekerjaan
:
1. D2 : Menganalisa data
2. D5 : Menyalin data
3. D3 : Menyusun Data
4. O1 : Berunding
5. O7: Menerima instruksi

j.

k.

l.

16.

Bakat Kerja
1. G
:
2. V
:
3. Q
:

teknis

PrestasiKerja Yang Diharapkan

:
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17.

No

Satuan Hasil

1.

Kegiatan

2.

Data

3.

Kegiatan

4.

Keigatan

5.

Laporan

6.

Laporan

7.

Kegiatan

8.

Laporan

9.

Kegiatan

10.

Laporan

11.

Laporan

12.

Data

13.

Laporan

Jumlah Hasil
(Dalam 1 tahun)

Waktu
Penyelesaian
(Menit)

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapat mungkin dipenuhi sebagaimana
mestinya.
Palopo,
2019
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INFORMASIJABATAN
1.
2.
3.

4.

Nama Jabatan
Kode Jabatan
Unit Kerja
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

:
:
:
:
:
:
:

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
-

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi
Kepala Dinas

Sekretaris

Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil

Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
dan Pemanfaatan Data

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk berdasarkan pedoman yang ada untuk
kelancaran tugas

6.

Uraian Tugas
:
a. Memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Tahapan :
1. Mempersiapkan bahan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang
diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Melakukan rapat dalam rangka Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya
yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya
yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mendokumentasikan hasil Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang
diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
b.

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan bidang pelayanan pendaftaran
penduduk
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana program dan bidang pelayanan
pendaftaran penduduk;
2. Melakukan rapat dalam rangka penyusunan rencana program dan bidang pelayanan
pendaftaran penduduk;
3. Melaksanakan penyusunan rencana program dan bidang pelayanan pendaftaran
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4.

penduduk;
Mendokumentasikan hasil penyusunan rencana program dan bidang pelayanan
pendaftaran penduduk.

c.

Menyiapkan rumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran
penduduk;
2. Melakukan rapat dalam rangka penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pelayanan
pendaftaran penduduk;
3. Melaksanakanrumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
4. Mendokumentasikan hasil rumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran
penduduk.

d.

Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Melakukanrapat dalamrangka pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pendaftaran penduduk;
3. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran
penduduk;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pendaftaran penduduk.

e.

Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
3. Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.

f.

Menyiapkan bahan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
2. Melakukanrapat dalam rangka penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
3. Melaksanakanpenerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
4. Mendokumentasikan hasil penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

g.

Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran
penduduk;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan
pendaftaran penduduk;
3. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan
pendaftaran penduduk.

h.

Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang pelayanan
pendaftaran penduduk
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang
pelayanan pendaftaran penduduk;
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2. Melakukan rapat dalam rangka pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan
bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
3. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang pelayanan
pendaftaran penduduk;
4. Mendokumentasikan hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang
pelayanan pendaftaran penduduk.

7.

i.

Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahanpendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan
kegiatan kepada staf;
2. Melakukan rapat dalam rangka pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk
pelaksanaan kegiatan kepada staf;
3. Melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan
kepada staf;
4. Mendokumentasikan hasil pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk
pelaksanaan kegiatan kepada staf.

j.

Membuat laporan hasil kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk serta memberi
saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan laporan hasil kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan
dalam penentuan kebijakan;
2. Melakukanrapat dalam rangka pembuatan laporan hasil kegiatan Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk
menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
3. Menyusun laporan hasil kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk serta
memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan
kebijakan;
4. Mendokumentasikan hasil laporan hasil kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan
dalam penentuan kebijakan.

k.

Menilai prestasi kerja bawahan
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan penilaian prestasi kerja bawahan;
2. Melakukan rapat dalam rangka penilaian prestasi kerja bawahan;
3. Melakukan penilaian prestasi kerja;
4. Mendokumentasikan penilaian prestasi kerja bawahan.

l.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas
Tahapan:
1. Menerima penugasan kedinasan lain daripimpinan baik lisan maupun tulisan;
2. Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain daripimpinan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain kepadapimpinan;
4. Mendokumentasikan proses/bahan penyelenggaraan tugas kedinasan lain.

Bahan Kerja
:
No
Bahan Kerja
1. Undang-Undang
Pembangunan Nasional

Perencanaan

Penggunaan Dalam Tugas
Pedoman penyusunan dan perumusan
kebijakan pemerintah daerah
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8.

Undang-undang terkait penyelenggaraan Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
pemerintahan daerah
pemerintah daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pengembangan ASN
penyelenggaraan manajemen ASN
Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan Koordinasi penyusunan program dan
pemerintahan daerah
petunjuk teknis
RPJPD Kota Palopo
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
RPJMD Kota Palopo
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
Renstra SKPD
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
Peraturan Tugas Pokokdan Rincian Tugas Pedoman pelaksanaan tugas administratif,
Jabatan Struktural lingkup pemerintah organisasi dan tatalaksana kepada seluruh
daerah
perangkat daerah.

Perangkat/Alat Kerja
No

9.

:

Perangkat Kerja

1.
2.

ATK
Flash Disk

3.

Laptop/Komputer

4.
5.

Printer
Telepon/Fax

6.
7.

Dokumen atau aturan
Standard Operating
Procedure (SOP)

Hasil Kerja

Digunakan Untuk Tugas
Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan
Menyimpan data pelaksanaan tugas dinas dalam bentuk soft
copy
Mempelajari Rencana Stratejik, visi misi daerah, dokumen yang
lain serta memeriksa laporan kegiatan dalam bentuk soft copy
Untuk mencetak dokumen
Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua hal-hal
yang terkait dengan pekerjaan
Dokumen yang digunakan berulang
Penyusunan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan atau
pekerjaan

:

No

Hasil Kerja

Satuan Hasil

1.

Dokumen Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan
lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;

Dokumen

2.

Kegiatan menyiapkan bahan penyusunan rencana
program dan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;

Kegiatan

3.

Kegiatan menyiapkan rumusan kebijakan teknis bidang
pelayanan pendaftaran penduduk;

Kegiatan

4.

Kegiatan melaksanakan pembinaan dan koordinasi
pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

Kegiatan
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10.

11.

12.

5.

Kegiatan melaksanakan pelayanan pendaftaran
penduduk;

Kegiatan

6.

Kegiatan menyiapkan bahan penerbitan dokumen
pendaftaran penduduk;

Kegiatan

7.

Kegiatan melaksanakan pendokumentasian hasil
pelayanan pendaftaran penduduk;

Kegiatan

8.

Kegiatan melakukan pengendalian, evaluasi dan
pelaporan hasil kegiatan bidang pelayanan pendaftaran
penduduk;

Kegiatan

9.

Kegiatan mendistribusikan tugas dan memberikan
petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf;

Kegiatan

10.

Kegiatan membuat laporan hasil kegiatan bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk serta memberi saran
pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan
dalam penentuan kebijakan;

Kegiatan

11.

Kegiatan menilai prestasi kerja bawahan; dan

Kegiatan

12.

Kegiatan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas

Kegiatan

Tanggung Jawab
:
a.
Ketepatan menyusun rencana kerja Bidang;
b.
Ketepatan membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
c.
Kecermatan memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada Kepala Seksi
sesuai bidang tugasnya;
d.
Ketepatan menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya;
e.
Ketepatan mengoreksi dan menyempurnakan rencana kebutuhan perlengkapan, sarana
dan prasarana kantor, penggunaan dan pemeliharaan sesuai dengan Bidang tugasnya;
f.
Ketepatanmengoreksi dan memaraf naskah Dinas yang akan ditanda tangani Kepala
Dinas;
g.
Ketepatan melakukan koordinasi dengan satuan organisasi lingkup Bidang;
h.
Ketepatanmenyusun dan mengolah data sebagai bahan kegiatan yang akan datang;
i.
Ketepatanmemberikan saran pertimbangan kepada pimpinan/atasan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Bidang;
j.
Kelancaran melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.
Wewenang
:
a.
Menyusun rencana stratejik dan program kerja;
b.
Menetapkan kebijakan;
c.
Meminta bawahan untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas;
d.
Memberikan motivasi kerja kepada bawahan;
e.
Meminta laporan pelaksanaan tugas bawahan;
f.
Melakukan pembinaan kinerja dan karier bawahan.
Korelasi Jabatan

:
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No

13.

15.

Unit Kerja/ Instansi

Dalam Hal

1.

Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Memberi Penugasan

2.

Kepala Badan

Pemerintah Kota Palopo

3.

Sekretaris

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Sinkronisasi, Koordinasi dan
Pengawasan
Memberi Penugasan

4.

Kepala Seksi

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Menerima Penugasan

5.

JFT dan JFU

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Menerima Penugasan

Kondisi Lingkungan Kerja
No
Aspek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14.

Jabatan

:
Indikator

Tempat kerja
Suhu
Udara
Keadaan Ruangan
Letak
Penerangan
Suara
Keadaan tempat kerja
Getaran

Resiko Bahaya
No
Fisik / Mental
1. Gangguan ginjal
2. Kelelahan pada otot mata

Di dalam dan di luar ruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Luas
Strategis
Terang
Tenang
Bersih dan rapih
Tanpa getaran
:
Penyebab
Banyak duduk
Banyak melihat monitor komputer/laptop

3.

Kelelahan fisik dan mental

Beban kerja tugas dan tanggungjawab

4.

Tekanan psikologis

Beban kerja dan tekanan dari dalam maupun dari luar
organisasi

Syarat Jabatan
a.
Pangkat/Gol. Ruang
b.
Pendidikan

:
:
:

c.

:

Kursus/Diklat
1. Diklat Penjenjangan
2. Diklat Teknis

Penata Tk.I-III/d
S1Ilmu Sosial/Politik/Manajemen/Hukum atau yang
sesuai dan urusan pemerintahan
- Diklat Pim Tk. III
- Diklat Teknis Manajemen Pelayanan
Kependudukan
- Diklat Manajemen Stratejik
- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
- Diklat Manajemen SDM
114

- Diklat Manajemen asset daerah
- Kepala Bidang/Bagian lingkup SKPD lain
- Kepala Seksi/Sub Bidang lingkup SKPD lain
- Peraturan tentang Kependudukan
- Peraturan Terkait Pelayanan Publik
- Peraturan Walikota tentang tugas pokok, fungsi,
dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas
- Konsep tentang administrasi, manajemen,
organisasi, kepemimpinan, dan pelayanan
- Pedoman Standar Operating Procedure (SOP)
- Kemampuan memimpin dan mengambil keputusan
operasional
- Kemampuan memecahkan masalah
- Kemampuan berkomunikasi efektif
- Kemampuan melaksanakan tugas teknis dan
administratif

d.

Pengalaman kerja

:

e.

Pengetahuan kerja

:

f.

Keterampilan kerja

:

g.

Bakat Kerja
:
1. G
: Intelegensia
2. V
: Bakat Verbal
3. Q
: Ketelitian
Temperamen Kerja
:
1. D
: Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggungjawab untuk kegiatan
memimpin, mengendalikan atau merencanakan.
2. I
: Kemampuan
menyesuaikan
diri
untuk
pekerjaan-pekerjaan
mempengaruhi orang lain terkait pendapat, sikap atau pertimbangan
mengenai gagasan
3. M
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan
kesimpulan, pembuatan pertimbangan atau pembuatan keputusan
berdasar kriteria yang dapat diukur atau diuji.
Minat Kerja
:
1. 1.a: Kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda/obyek
2. 1.b: Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
3. 2.a: Kegiatan yang berhubungan dengan orang
4. 3.a: Kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur
Upaya Fisik
:
1. Berbicara
2. Duduk
3. Mendengar
4. Melihat
Kondisi Fisik
:
1. Jenis Kelamin
: Laki-Laki/Perempuan
2. Umur
: 35-54 Tahun
3. Tinggi badan
: 150-180 cm/Relatif
4. Berat badan
: 55-85 Kg/Relatif
5. Postur badan
: Tegap/Relatif
6. Penampilan
: Bersih dan Rapih
Fungsi Pekerjaan
:
1. D1 : Mengkoordinasikan
2. O3 : Menyelia
3. 06 : Berbicara

h.

i.

j.

k.

l.
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16.

Prestasi Kerja Yang Diharapkan
No

Hasil Kerja

1.

Dokumen

2.

Kegiatan

3.

Kegiatan

4.

Kegiatan

5.

Kegiatan

6.

Kegiatan

7.

Kegiatan

8.

Kegiatan

9.

Kegiatan

10.
11.
12.

17.

:
Jumlah Hasil
(Dalam 1
tahun)

Waktu Pelaksanaan

Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapat mungkin dipenuhi sebagaimana
mestinya.
PALOPO

2019
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INFORMASIJABATAN
1.
2.
3.

4.

Nama Jabatan
Kode Jabatan
Unit Kerja
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

:
:
:
:
:
:
:

Kepala Seksi Identitas Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
-

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi
Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk

Kepala Seksi Identitas
Penduduk

Kepala Seksi Pindah
Datang Penduduk

Kepala Seksi Pendataan
Penduduk

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, dan koordinasi serta pelayanan, penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas

6.

Uraian Tugas
:
a. Memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Tahapan :
1. Mempersiapkan bahan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang
diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
2. Melakukan rapat dalam rangka Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan
lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
3. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya
yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
4. Mendokumentasikan hasil Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang
diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
b.

Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan dokumen
pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan dokumen
pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak;
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2.

3.
4.

Melakukan rapat dalam rangka penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan
dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas
Anak;
Melaksanakan penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan dokumen
pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak;
Mendokumentasikan hasil penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan
dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas
Anak.

c.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen
pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependuduk, Kartu Keluarga,
Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan
dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependuduk,
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak;
2. Melakukan rapat dalam rangka perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan
dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependuduk,
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak;
3. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen
pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependuduk, Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak;
4. Mendokumentasikan hasil perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan
dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependuduk,
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak.

d.

Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan
dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan,
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk,
Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu
Identitas Anak;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk,
Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu
Identitas Anak;
3. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan
dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas
Anak;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk,
Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu
Identitas Anak.

e.

Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata
penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
Kartu Identitas Anak
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Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran
penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga,
Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen
pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak;
3. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi
biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen
pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak.
f.

Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran
penduduk
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan dan
penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan dan
penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
3. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan dan penerbitan dokumen
pendaftaran penduduk;
4. Mendokumentasikan hasil pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

g.

Menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran
penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga,
Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak;
2. Melakukan rapat dalam rangka penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas
Anak;
3. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran
penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga,
Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak;
4. Mendokumentasikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak.

h.

Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahanpendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan
kegiatan kepada staf;
2. Melakukan rapat dalam rangka pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk
pelaksanaan kegiatan kepada staf;
3. Melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan
kepada staf;
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4.

7.

Mendokumentasikan hasil pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan
kegiatan kepada staf.

i.

Membuat laporan hasil kegiatan Seksi Identitas Penduduk serta memberi saran pertimbangan
kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Identitas Penduduk serta memberi
saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
2. Melakukanrapat dalam rangka pembuatan laporan hasil kegiatan Seksi Identitas
Penduduk serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan
dalam penentuan kebijakan;
3. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi Identitas Penduduk serta memberi saran
pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
4. Mendokumentasikan hasil laporan hasil kegiatan Seksi Identitas Penduduk serta
memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan
kebijakan.

j.

Menilai prestasi kerja bawahan
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan penilaian prestasi kerja bawahan;
2. Melakukan rapat dalam rangka penilaian prestasi kerja bawahan;
3. Melakukan penilaian prestasi kerja;
4. Mendokumentasikan penilaian prestasi kerja bawahan.

k.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas
Tahapan:
1. Menerima penugasan kedinasan lain daripimpinan baik lisan maupun tulisan;
2. Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain daripimpinan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain kepadapimpinan;
4. Mendokumentasikan proses/bahan penyelenggaraan tugas kedinasan lain.

Bahan Kerja
:
No
Bahan Kerja
Penggunaan Dalam Tugas
1. Undang-Undang
Perencanaan Pedoman penyusunan dan perumusan
Pembangunan Nasional
kebijakan pemerintah daerah
2. Undang-undang terkait penyelenggaraan Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
pemerintahan daerah
pemerintah daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pengembangan ASN
penyelenggaraan manajemen ASN
5. Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan Koordinasi penyusunan program dan
pemerintahan daerah
petunjuk teknis
6. RPJPD Kota Palopo
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
7. RPJMD Kota Palopo
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
8. Renstra SKPD
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
9. Peraturan Tugas Pokokdan Rincian Tugas Pedoman pelaksanaan tugas administratif,
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Jabatan
daerah
8.

Perangkat/Alat Kerja
No

9.

Struktural

pemerintah

Perangkat Kerja
ATK
Flash Disk

3.

Laptop/Komputer

4.
5.

Printer
Telepon/Fax

6.
7.

Dokumen atau aturan
Standard Operating
Procedure (SOP)

Hasil Kerja

organisasi dan tatalaksana kepada seluruh
perangkat daerah.

:

1.
2.

No

lingkup

Digunakan Untuk Tugas
Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan
Menyimpan data pelaksanaan tugas dinas dalam bentuk soft
copy
Mempelajari Rencana Stratejik, visi misi daerah, dokumen yang
lain serta memeriksa laporan kegiatan dalam bentuk soft copy
Untuk mencetak dokumen
Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua hal-hal
yang terkait dengan pekerjaan
Dokumen yang digunakan berulang
Penyusunan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan atau
pekerjaan

:
Hasil Kerja

Satuan Hasil

1.

Dokumen Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan
lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;

Dokumen

2.

Kegiatan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan
pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan,
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu
Identitas Anak

Kegiatan

Kegiatan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependuduk, Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas
Anak;

Kegiatan

Kegiatan menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan
koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen
pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor
Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak;

Kegiatan

Kegiatan melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen
pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor
Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak;

Kegiatan

3.

4.

5.
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6.

7.

8.

9.
10.
11.

Kegiatan melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan
dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

Kegiatan

Kegiatan menyiapkan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk meliputi
biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas
Anak;

Kegiatan

Kegiatan mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk
pelaksanaan kegiatan kepada staf;

Kegiatan

Kegiatan membuat laporan hasil kegiatan seksi Identitas
Penduduk serta memberi saran pertimbangan kepada
pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;

Kegiatan

Kegiatan menilai prestasi kerja bawahan; dan

Kegiatan

Kegiatan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas

Kegiatan

10.

Tanggung Jawab
:
a.
Ketepatan menyusun rencana kerja Seksi;
b.
Ketepatan membagi tugas kepada Staf sesuai bidang tugasnya;
c.
Kelancaran Rapat Koordinasi;
d.
Ketersediaan dan keakuratan bahan perumusan kebijakan Seksi;
e.
Ketersediaan dan kemudahan operasionalisasi petunjuk teknis pelaksanaan tugas Seksi;
f.
Kesesuaian pemberian pelayanan administratif dengan SOP dan standar pelayanan
minimal;
g.
Ketersediaan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
h.
Keakuratan penilaian prestasi kerja bawahan
i.
Kelancaran melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

11.

Wewenang
:
a.
Menyusun rencana stratejik dan program kerja;
b.
Menetapkan kebijakan;
c.
Meminta bawahan untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas;
d.
Memberikan motivasi kerja kepada bawahan;
e.
Meminta laporan pelaksanaan tugas bawahan;
f.
Melakukan pembinaan kinerja dan karier bawahan.

12.

Korelasi Jabatan
No

Jabatan

:
Unit Kerja/ Instansi

Dalam Hal

1.

Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Memberi Penugasan

2.

Sekretaris

Dinas Kependudukan dan

Memberi Penugasan
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Pencatatan Sipil

13.

3.

Kepala Bidang

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Memberi penugasan

4.

Kepala Sub Bagian

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Koordinasi dan sinkronisasi

5.

JFT dan JFU

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Menerima penugasan

Kondisi Lingkungan Kerja
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14.

Aspek
Tempat kerja
Suhu
Udara
Keadaan Ruangan
Letak
Penerangan
Suara
Keadaan tempat kerja
Getaran

Indikator
Di dalam dan di luar ruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Cukup
Strategis
Terang
Tenang
Bersih dan rapih
Tanpa getaran

Resiko Bahaya
:
No
Fisik / Mental
1. Gangguan ginjal
2. Kelelahan fisik dan mental
3.

15.

:

Penyebab
Banyak duduk
Beban kerja tugas dan tanggungjawab

Tekanan psikologis

Beban kerja dan tekanan dari dalam maupun dari luar
organisasi

Syarat Jabatan
a.
Pangkat/Gol. Ruang
b.
Pendidikan

:
:
:

c.

Kursus/Diklat
1. Diklat Penjenjangan
2. Diklat Teknis

:

d.

Pengalaman kerja

:

e.

Pengetahuan kerja

:

Penata-III/c
S1
IlmuSosial/Komunikasi/Manajemen/Pelayanan
Kependudukanatau yang sesuai
-

Diklat Pim Tk. IV
Diklat Teknis Pengelolaan Kependudukan
Diklat Manajemen Stratejik
Seksi/Kasubag lingkup SKPD lain
Staf Seksi/Kasubag lingkup SKPD lain
Pengetahuan tentang Kepegawaian dan Disiplin
Pegawai
- Peraturan Walikota tentang tugas pokok, fungsi,
dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas
- Konsep tentang administrasi, menajemen,
organisasi, kepemimpinan dan pelayanan
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f.

Keterampilan kerja

g.

Bakat Kerja
:
1.
G : Intelegensia
2.
N
: Numerik
3.
V
: Bakat Verbal
4.
Q : Ketelitian
Temperamen Kerja
:
1. D
: Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggungjawab untuk kegiatan
memimpin, mengendalikan atau merencanakan.
2. I
: Kemampuan
menyesuaikan
diri
untuk
pekerjaan-pekerjaan
mempengaruhi orang lain terkait pendapat, sikap atau pertimbangan
mengenai gagasan
3. M
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan
kesimpulan, pembuatan pertimbangan atau pembuatan keputusan
berdasar kriteria yang dapat diukur atau diuji.
Minat Kerja
:
1. 1.a: Kegiatan yang berhubungan dengan benda dan obyek
2. 1.b: Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
3. 3.a: Kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur
Upaya Fisik
:
1. Berbicara
2. Duduk
3. Mendengar
4. Melihat

h.

i.

j.

k.

l.

16.

:

- Pedoman Standar Operating Procedure (SOP)
- Kemampuan memimpin dan mengambil keputusan
operasional
- Kemampuan memecahkan masalah
- Kemampuan berkomunikasi efektif
- Kemampuan melaksanakan tugas teknis dan
administratif

Kondisi Fisik
1. Jenis Kelamin
2. Umur
3. Tinggi badan
4. Berat badan
5. Postur badan
6. Penampilan

:
:
:
:
:
:
:

Fungsi Pekerjaan
1. D3 : Menyusun
2. O1 : Berunding
3. O6: Berbicara

:

Prestasi Kerja Yang Diharapkan
No

Hasil Kerja

1.

Dokumen

2.

Kegiatan

Laki-Laki/Perempuan
30-54 Tahun
150-180 cm/Relatif
55-85 Kg/Relatif
Tegap/Relatif
Bersih dan Rapih

:
Jumlah Hasil
(Dalam 1
tahun)

Waktu Pelaksanaan
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3.
4.

Kegiatan

5.

Kegiatan

6.

Kegiatan

7.

Kegiatan

8.
9.
10.
11.

17.

Kegiatan

Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan

12.

Kegiatan

13.

Kegiatan

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapat mungkin dipenuhi sebagaimana
mestinya.
Palopo,

2019
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INFORMASIJABATAN
1.
2.
3.

Nama Jabatan
Kode Jabatan
Unit Kerja
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

:
:
:
:
:
:
:

Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4.

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Seksi Identitas Penduduk

Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk

Kepala Seksi Identitas
Penduduk

Analis Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Pengelola Sistem Informasi
Kependudukan

Pengadministrasi
Umum

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Melaksanakan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk
menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang kependudukan dan pencatatan
sipilberdasarkan pedoman yang ada untuk kelancran tugas

6.

Uraian Tugas
:
a. Mengumpulkan bahan-bahan dan data kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan
prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan bahan-bahan dan data kependudukan dan pencatatan sipil
sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
2. Memproses bahan bahan-bahan dan data kependudukan dan pencatatan sipil sesuai
dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
3. Mempelajari bahan-bahan dan data kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan
prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
4. Mendokumentasikan bahan-bahan dan data kependudukan dan pencatatan sipil
sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan.
b.

Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan dan data kependudukan dan
pencatatan sipil sesuai dengan prosedur yang berlaku agar memperlancar pelaksanaan
tugas;
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan bahan-bahan dan data kependudukan dan pencatatan sipil
sesuai dengan prosedur yang berlaku agar memperlancar pelaksanaan tugas;
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2.
3.
4.

7.

Memproses bahan bahan-bahan dan data kependudukan dan pencatatan sipil sesuai
dengan prosedur yang berlaku agar memperlancar pelaksanaan tugas;
Mempelajari bahan-bahan dan data kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan
prosedur yang berlaku agar memperlancar pelaksanaan tugas;
Mendokumentasikan bahan-bahan dan data kependudukan dan pencatatan sipil
sesuai dengan prosedur yang berlaku agar memperlancar pelaksanaan tugas.

c.

Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan data kependudukan dan pencatatan sipil
dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan penelitian berdasarkan permasalahan data kependudukan dan
pencatatan sipil dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
2. Memproses bahan dalam rangka penelitian berdasarkan permasalahan data
kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
3. Mempelajari penelitian berdasarkan permasalahan data kependudukan dan pencatatan
sipil dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
4. Mendokumentasikan penelitian berdasarkan permasalahan data kependudukan dan
pencatatan sipil dalam rangka menyelesaikan pekerjaan.

d.

Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar
hasil telaahan dapat bermanfaat;
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada
pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
2. Memproses bahan laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada
pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
3. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit
agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
4. Mendokumentasikan laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada
pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat.

e.

Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk
disampaikan kepada pimpinan unit; dan
Tahapan:
1. Mengumpulkan bahan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya
untuk disampaikan kepada pimpinan unit;
2. Memproses bahan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya
untuk disampaikan kepada pimpinan unit;
3. Mempelajari saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk
disampaikan kepada pimpinan unit;
4. Mendokumentasikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya
untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

f.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan.
Tahapan:
1. Menerima penugasan kedinasan lain daripimpinan baik lisan maupun tulisan;
2. Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain daripimpinan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain kepadapimpinan;
4. Mendokumentasikan proses/bahan penyelenggaraan tugas kedinasan lain.

Bahan Kerja

:
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No

Bahan Kerja

Penggunaan Dalam Tugas

1.

Pedoman penyusunan dan perumusan
kebijakan pemerintah daerah
Pedoman
koordinasi
perumusan
kebijakan pemerintah daerah
Pedoman
koordinasi
perumusan
kebijakan
Pedoman
koordinasi
perumusan
kebijakan pengembangan ASN

6.
7.

Undang-Undang Perencanaan Pembangunan
Nasional
Undang-undang terkait penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi terkait
penyelenggaraan manajemen ASN
Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Juknis Organisasi
SOP pelaksanaan kegiatan

8.

Disposisi dan Penugasan Pimpinan

Pelaksanaan tugas kedinasan

2.
3.
4.
5.

8.

Perangkat/Alat Kerja
No

9.

:

Perangkat Kerja

1.
2.

ATK
Flash Disk

3.

Laptop/Komputer

4.

Telepon/Fax

5.
6.

Printer
Standard Operating
Procedure (SOP)

Hasil Kerja

Koordinasi penyusunan program dan
petunjuk teknis
Petunjuk pelaksanaan kegiatan
Petunjuk operasional kegiatan

Digunakan Untuk Tugas
Mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Menyimpan back up data pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi dalam bentuk soft copy
Menyimpan data pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
dalam bentuk soft copy
Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua hal-hal
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Mencetak dokumen hasil pelaksanaan tugas
Penyusunan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan
atau pekerjaan

:

No

Hasil Kerja

Satuan Hasil

1.

Dokumen bahan-bahan dan data kependudukan dan
pencatatan sipil sesuai dengan prosedur yang berlaku
untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
Dokumen bahan-bahan dan data kependudukan dan
pencatatan sipil sesuai dengan prosedur yang berlaku
agar memperlancar pelaksanaan tugas;
Dokumen penelitian berdasarkan permasalahan data
kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka
menyelesaikan pekerjaan;
Dokumen berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan
kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat
bermanfaat;
Laporan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan
dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada
pimpinan unit; dan

Dokumen

2.
3.
4.
5.

Dokumen
Dokumen
Dokumen
Laporan
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6.

Kegiatan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

Kegiatan

10. Tanggung Jawab
:
a.
Kelengkapan bahan dan keakuratan data rencana kerja Seksi;
b.
Keakuratan data perumusan serta evaluasi rincian tugas unit-unit organisasi
perangkat daerah;
c.
Keakuratan data pelaksanaan Rapat Rutin/Rapat Staf lingkup Seksi;
d.
Kelengkapan bahan perumusan kebijakan Seksi;
e.
Kekauratan data inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan Seksi;
f.
Ketepatan pelaksanaan tugas berdasarkan SOP untuk pelayanan administratif;
g.
Ketersediana dan keakuratan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
h.
Kesiapan melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
11. Wewenang
a.
b.
c.
12.

Korelasi Jabatan
No

13.

:
Meminta bimbingan dan petunjuk dari pimpinan dalam pelaksanaan tugas;
Menggunakan peralatan kerja untuk pelaksanaan tugas;
Memberikan bahan dan data untuk diproses.

Jabatan

1.

Kepala Dinas

2.

Sekretaris

3.

Kepala Bidang

4.

Kepala Seksi/Kasubag

5.

JFT dan JFU

Unit Kerja/Instansi
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Kondisi Lingkungan Kerja
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14.

:

No
1.

Memberi Penugasan
Memberi Penugasan
Memberi Penugasan
Memberi Penugasan
Koordinasi

:

Aspek

Indikator

Tempat kerja
Suhu
Udara
Keadaan Ruangan
Letak
Penerangan
Suara
Keadaan tempat kerja
Getaran

Resiko Bahaya

Dalam Hal

Di dalam dan di luar ruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Luas
Strategis
Terang
Tenang
Bersih dan rapih
Tanpa getaran
:

Fisik / Mental
Gangguan ginjal

Penyebab
Banyak duduk
129

15.

2.

Kelelahan pada otot mata

Banyak melihat monitor komputer/laptop

3.

Kelelahan fisik dan mental

Beban kerja tugas dan tanggungjawab

Syarat Jabatan
:
a.
Pangkat/Gol. Ruang
b.
Pendidikan

c.

Kursus/Diklat
1. Penjenjangan
2. Teknis

:
:

:
:
:

Penata Muda/III.a
Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang
Kependudukan/Ilmu Pemerintahan/ Manajemen/
Kebijakan Publik atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan

-

Diklat Prajabatan Gol III
Diklat terkait Kependudukan dan pencatatan
sipil
BIMTEK Budaya Kerja
BIMTEK Pelayanan Prima
Workshop Penyusunan Rencana Kerja
BIMTEK Penyusunan Laporan

d.

Pengalaman kerja

:

- Staf pada unit lain di Dinas

e.

Pengetahuan kerja

:

- Pengetahuan tentang tata kelola
pemerintahan daerah;
- Pemahaman tentang Ketataprajaan;
- Pengetahuan tentang Rencana Kerja dan
Rencana Strategis Seksi;
- Panduan/pedoman/aplikasipengolahan data;
- Pedoman tentang acuan kerja atau Standard
Operating Procedure (SOP)

f.

Keterampilan kerja

:

- Kemampuan

g.

Bakat Kerja
1.
G
:
2.
V
:
3.
Q
:

:

h.

Temperamen Kerja
:
Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
1.
R
:
sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
yang tertentu

i.

Minat Kerja
1. 1.a: Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan benda/obyek

Intelegensia
Bakat Verbal
Ketelitian

memahami aturan dan
perundang-undangan
serta
konsep
pemerintahandan ketataprajaan
- Keterampilan berkomunikasi efektif
- Kemampuan mengoperasikan computer
- Kemampuan pelaksanaan tugas teknis dan
administrative.
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2.
3.

16.

17.

2.a:
3.b:

Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang
Pilihan melakukan kegiatan yang bersifat abstrak dan kreatif

j.

Upaya Fisik
1.
Duduk
2.
Melihat
3.
Duduk
4.
Mendengar
5.
Bekerja dengan jari

k.

Kondisi Fisik
1.
Jenis Kelamin
2.
Umur
3.
Tinggi badan
4.
Berat badan
5.
Postur badan
6.
Penampilan

l.

Fungsi Pekerjaan
1.
D3 : Menyusun data
2.
O7 : Melayani orang

Prestasi Kerja Yang Diharapkan
No

Satuan Hasil*

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Laporan
Kegiatan

:
:
:
:
:
:

Laki-Laki/Perempuan
22-54 Tahun
150-180 cm/Relatif
50-85 Kg/Relatif
Tegap/Relatif
Bersih dan Rapih

:
Jumlah Hasil
(Dlm 1Tahun)

Waktu
Penyelesaian

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapat mungkin dipenuhi sebagaimana
mestinya.
Palopo,

2019
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INFORMASIJABATAN
1.
2.
3.

4.

Nama Jabatan
Kode Jabatan
Unit Kerja
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

:
:
:
:
:
:

Pengelola Sistem Informasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Seksi Identitas Penduduk

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi

Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk

Kepala Seksi Identitas
Penduduk

Analis Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Pengelola Sistem Informasi
Kependudukan

Pengadministrasi
Umum

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Melaksanakan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk
menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang laporan sistem informasi kependudukan
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai
dengan yang diinginkan.

6.

Uraian Tugas
:
a. Menyusun program kerja, bahan dan alat laporan sistem informasi kependudukan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat
berjalan dengan baik;
Tahapan :
1. Menyiapkan bahan program kerja, bahan dan alat laporan sistem informasi
kependudukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Mengadakan rapat dalam rangka program kerja, bahan dan alat laporan sistem informasi
kependudukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
3. Menyusun program kerja, bahan dan alat laporan sistem informasi kependudukan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat
berjalan dengan baik;
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4.

Mendokumentasikan hasil program kerja, bahan dan alat laporan sistem informasi
kependudukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik

b.

Memantau, pengelolaan teknologi informasi sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar dalam
pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
Tahapan :
1. Menyiapkan bahan teknologi informasi sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar
dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
2. Mengadakan rapat dalam rangka teknologi informasi sesuai dengan prosedur yang
berlaku, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengelola teknologi informasi sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar dalam
pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
4. Mendokumentasikan hasil teknologi informasi sesuai dengan prosedur yang berlaku,
agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal

c.

Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar
tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
2. Mengadakan rapat dalam rangka program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
3. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar
tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mendokumentasikan hasil program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan

d.

Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka
pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang
optimal;
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya,
agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
2. Mengadakan rapat dalam rangka unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka
pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil
yang optimal;
3. Mengkoordinasikan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya,
agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
4. Mendokumentasikan hasil unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka
pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil
yang optimal

e.

Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
Tahapan:
1. Menyiapkan bahan laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
2. Mengadakan rapat dalam rangka laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
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3.
4.

f.

7.

8.

Megnelola laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
Mendokumentasikan hasil laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya nya, agar
program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
Tahapan:
1. Menerima penugasan kedinasan lain daripimpinan baik lisan maupun tulisan;
2. Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain daripimpinan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain kepadapimpinan;
4. Mendokumentasikan proses/bahan penyelenggaraan tugas kedinasan lain.

Bahan Kerja
:
No
Bahan Kerja
1. Undang-Undang
Perencanaan
Pembangunan Nasional
2. Undang-undang terkait penyelenggaraan
pemerintahan daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait
penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi terkait
penyelenggaraan manajemen ASN
5. Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan
pemerintahan daerah
6. Juknis Organisasi
7. SOP pelaksanaan kegiatan
8. Disposisi dan Penugasan Pimpinan
Perangkat/Alat Kerja
No

9.

ATK
Flash Disk

3.

Laptop/Komputer

4.

Telepon/Fax

5.

Printer

Hasil Kerja
No

Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
pengembangan ASN
Koordinasi penyusunan program
petunjuk teknis
Petunjuk pelaksanaan kegiatan
Petunjuk operasional kegiatan
Pelaksanaan tugas kedinasan

dan

:

Perangkat Kerja

1.
2.

Penggunaan Dalam Tugas
Pedoman penyusunan dan perumusan
kebijakan pemerintah daerah
Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
pemerintah daerah
Pedoman koordinasi perumusan kebijakan

Digunakan Untuk Tugas
Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan
Menyimpan data pelaksanaan tugas dinas dalam bentuk soft
copy
Membuat penyusunan program, draft form pembinaan jabatan
fungsional, menyusun bahan rancangan dan pendokumentasian
paraturan perundang-undangan, menerapkan aplikasi SIMPEG,
penyusunan rencana formasi, informasi jabatan, dan data
pegawai, serta laporan pelaksanaan kegiatan lainnya dalam
bentuk soft copy
Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua hal-hal yang
terkait dengan pekerjaan
Mencetak seluruh dokumen yang terkait pelaksanaan tugas

:
Hasil Kerja

Satuan Hasil
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1.

Dokumen program kerja, bahan dan alat laporan sistem informasi
kependudukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan
baik;

Dokumen

2.

Kegiatan memantau pengelolaan teknologi informasi sesuai dengan
prosedur yang berlaku, agar dalam pelaksanaan terdapat
kesesuaian dengan rencana awal;

Kegiatan

3.

Laporan mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam
pelaksanaan;

Laporan

4.

Kegiatan mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau
instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat
terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;

Kegiatan

5.

Dokumen mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala,
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
penyusunan program berikutnya; dan

Dokumen

6.

Kegiatan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah
atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Kegiatan

10.

Tanggung Jawab
:
a. Ketepatan menyusun program kerja, bahan dan alat laporan sistem informasi
kependudukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
b. Kecermatan memantau, pengelolaan teknologi informasi sesuai dengan prosedur yang
berlaku, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
c. Ketepatan mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
d. Ketepatan mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka
pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil
yang optimal;
e. Ketepatan mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
f.
Kelancaran melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis
maupun lisan.

11.

Wewenang
:
a. Meminta kesediaan pimpinan untuk membimbing dalam pelaksanaan tugas;
b. Menggunakan peralatan kerja untuk penyelesaian laporan seluruh kegiatan dinas;
c. Memberikan informasi terkait program kegiatan;
d. Memberikan masukan kepada pimpinan.

12.

Korelasi Jabatan
No
1.

Jabatan
Kepala Dinas

:
Unit Kerja/ Instansi

Dalam Hal

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
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Pencatatan Sipil

13.

2.

Sekretaris

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

3.

Kepala Bidang

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

4.

Kepala Seksi/Kasubag

Dinas Kependudukan dan Memberi Penugasan
Pencatatan Sipil

5.

JFT dan JFU

Dinas Kependudukan dan Koordinasi
Pencatatan Sipil

Kondisi Lingkungan Kerja
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14.

15.

Aspek

Indikator

Tempat kerja
Suhu
Udara
Keadaan Ruangan
Letak
Penerangan
Suara
Keadaan tempat kerja
Getaran

Resiko Bahaya
No
Fisik / Mental
1. Gangguan ginjal
2. Kelelahan pada otot mata
3.

:

Di dalamruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Luas
Strategis
Terang
Tenang
Bersih dan rapih
Tanpa getaran
:
Penyebab
Banyak duduk
Banyak melihat monitor komputer/laptop

Kelelahan fisik dan mental

Beban kerja tugas dan tanggungjawab

Syarat Jabatan
a.
Pangkat/Gol. Ruang
b.
Pendidikan

:
:
:

c.

:
:
:

d.

Kursus/Diklat
1. Penjenjangan
2. Teknis

Pengalaman kerja

Pengatur/II.c
Minimal Diploma III di bidang Ilmu Pemerintahan/
Manajemen/ Kebijakan Publik atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan

: -

Diklat Prajabatan Gol II
Diklat Tata Naskah Dinas
Diklat Manajemen Kepegawaian
Diklat Manajemen Kelembagaan
Diklat tentang Perancangan Undang-Undang
Diklat Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja
Diklat Analisis Kebutuhan Pegawai
Staf pada Unit lain
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e.

Pengetahuan kerja

: - Undang-Undang Kepegawaian tentang Pengelolaan
Kepegawaian

- Peraturan tentang Tata Naskah Dinas
- Pengetahuan tentang Kepegawaian, kelembagaan dan
tatalaksana organisasi

- Pengetahuan tentang Rencana Kerja dan Rencana
f.

Keterampilan kerja

g.

Bakat Kerja
1. G
:
2. V
:
3. Q
:

h.

Temperamen Kerja
:
1. M
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan
kesimpulan, pembuatan pertimbangan atau pembuatan keputusan
berdasar kriteria yang dapat diukur atau diuji
2. R
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi.

i.

Minat Kerja
1. 2.a:
2. 3.a:
3. C

j.

k.

l.

16.

:

Stratejik Dinas
Pedoman tentang acuan kerja atau Standard Operating
Procedure (SOP)
Keterampilan berkomunikasi efektif
Kemampuan mengoperasikan komputer
Kemampuan pelaksanaan tugas teknis dan administratif

-

:
Intelegensia
Bakat Verbal
Ketelitian

Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang
Pilihan kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur
Konvensional

Upaya Fisik
1. Berbicara
2. Berjalan
3. Duduk
4. Mendengar
Kondisi Fisik
1. Jenis Kelamin
2. Umur
3. Tinggi badan
4. Berat badan
5. Postur badan
6. Penampilan
Fungsi Pekerjaan
1. D3 : Menyusun data
2. O7 : Melayani orang

Prestasi Kerja Yang Diharapkan

:
:
:
:
:
:

Laki-Laki/Perempuan
23-54 Tahun
150-180 cm/Relatif
50-85 Kg/Relatif
Tegap/Relatif
Bersih dan Rapih

:
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17.

No

Satuan Hasil

1.

Dokumen

2.

Kegiatan

3.

Laporan

4.

Kegiatan

5.

Dokumen

6.

Kegiatan

Jumlah Hasil
(Dalam 1 tahun)

Waktu
Penyelesaian
(Menit)

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapatmungkin dipenuhi sebagaimana
mestinya.
Palopo,

2019
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INFORMASI JABATAN
1.
2.
3.

4.

Nama Jabatan
Kode Jabatan
Unit Kerja
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

:
:
:
:
:
:
:

Pengadministrasi Umum
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Seksi Pindah Datang Penduduk

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi
Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk

Kepala Seksi Pindah
Datang Penduduk

Analis Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Pengelola Sistem Informasi
Kependudukan

Pengadministrasi
Umum

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Melaksanakan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian
dokumen administrasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar

6.

Uraian Tugas
:
a. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian
Tahapan:
1. Menerima surat masuk;
2. Mempelajari surat masuk;
3. Mencatat dan menyortir surat masuk;
4. Mengarsip surat masuk dalam folder surat.
b. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar memudahkan pengendalian
Tahapan:
1. Menerima surat masuk;
2. Mempelajari surat masuk;
3. Memberi lembar disposisi surat masuk kepada pimpinan.
c. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan
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d.

e.

f.

7.

Bahan Kerja
:
No
Bahan Kerja
1. Undang-undang terkait penyelenggaraan
pemerintahan daerah

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Juknis Organisasi

Penggunaan Dalam Tugas
Pedoman koordinasi perumusan
kebijakan
pemerintah
daerah
Kabupaten.
Pedoman koordinasi perumusan
kebijakan
Petunjuk pelaksanaan kegiatan

4.

SOP pelaksanaan kegiatan

Petunjuk operasional kegiatan

5.

Laporan pelaksanaan kegiatan dilingkup Evaluasi dan monitoring
unit
pelaksanaan kegiatan

6.

Disposisi dan Penugasan Pimpinan

2.

8.

prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian
Tahapan:
1. Menerima surat masuk;
2. Mempelajari surat masuk;
3. Mengelompokkan surat masuk sesuai jenis dan sifat surat.
Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar
tertib administrasi
Tahapan:
1. Menerima surat masuk;
2. Mempelajari surat masuk;
3. Mendokumentasikan surat masuk sesuai jenis dan sifat surat.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai
bahan evaluasi dan pertanggungiawaban; dan
Tahapan
1. Menyiapkan bahan hasil pengawasan;
2. Mengolah data temuan pengawasan;
3. Menyusun laporan pengawasan;
4. Melaporkan hasil pengawasan kepada pimpinan.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis
maupun lisan
Tahapan:
1. Menerima penugasan/disposisi dari pimpinan;
2. Mempelajari pedoman dan petunjuk terkait penugasan;
3. Menyiapkan bahan penugasan yang diperintahkan oleh pimpinan;
4. Melaksanakan penugasan yang diperintahkan oleh pimpinan.

Perangkat/ Alat Kerja
No
1.
2.
3.

Perangkat Kerja
ATK
Flash Disk
Laptop/Komputer

hasil

Pelaksanaan tugas kedinasan

:
Digunakan Untuk Tugas
Mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Menyimpan back up data pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi dalam bentuk soft copy
Menyimpan data pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
dalam bentuk soft copy
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4.
5.
6.

9.

Telepon/Fax
Printer
Standard Operating
Procedure (SOP)

Hasil Kerja

Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua halhal yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Mencetak dokumen hasil pelaksanaan tugas
Penyusunan langkah-langkah dalam pelaksanaan
kegiatan atau pekerjaan

:

No

Hasil Kerja

Satuan Hasil

1.

Tercatatnya surat masuk, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian

Dokumen
Kegiatan

2.

Tersedianya lembar pengantar pada surat, sesuai dengan
prosedur dan ketentuatl yang berlaku, agar memudahkan
pengendalian

Dokumen

3.

Terkelompokkannya surat atau dokumen menurut jenis
dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar memudahkan pendistribusian

4.

Terdokumentasinya surat sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi

Dokumen
Kegiatan

5.

Terlaksananya pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur
yang
berlaku
sebagai bahan
evaluasi dan
pertanggungiawaban; dan

6

Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan

Laporan

10.

Tanggung Jawab
:
a. Kesesuaian surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
agar memudahkan pencarian
b. Keakuratan lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuatl
yang berlaku, agar memudahkan pengendalian
c. Kesesuaian kelompok surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian
d. Kesesuaian dokumentasi surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar tertib administrasi
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis
maupun lisan

11.

Wewenang
:
a. Meminta data guna kelancaran tugas;
b. Menggunakan bahan dan data dalam tugas;
c. Meminta bimbingan dan petunjuk dari pimpinan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menggunakan peralatan kerja untuk penyelesaian kegiatan.

12.

Korelasi Jabatan

:
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No

13.

Dalam Hal

Sekretaris/Kepala
Bidang

Dinas
Kependudukan Memberi Penugasan
dan Pencatatan Sipil

2.

Kepala Sub Bagian

Dinas
Kependudukan Memberi Penugasan
dan Pencatatan Sipil

3.

Kepala Seksi

Dinas
Kependudukan Memberi Penugasan
dan Pencatatan Sipil

4.

JFT dan JFU

Dinas
Kependudukan Menerima penugasan
dan Pencatatan Sipil

Kondisi Lingkungan Kerja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

15.

Unit Kerja/ Instansi

1.

No

14.

Jabatan

:

Aspek

Indikator

Tempat kerja
Suhu
Udara
Keadaan Ruangan
Letak
Penerangan
Suara
Keadaan tempat kerja
Getaran

Di dalam dan di luar ruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Luas
Strategis
Terang
Tenang
Bersih dan rapih
Tanpa getaran

Resiko Bahaya
No
Fisik / Mental
1. Gangguan ginjal

:
Penyebab
Banyak duduk

2.

Kelelahan pada otot mata

Banyak melihat monitor komputer/laptop

3.

Kelelahan fisik dan mental

Beban kerja tugas dan tanggungjawab

Syarat Jabatan
a. Pangkat/Gol. Ruang
b. Pendidikan

:
:
:

c.

:
:

Kursus/Diklat
1. Penjenjangan
2. Teknis

:

Pengatur Muda/IIa
SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang manajemen
perkantoran/ administrasi perkantoran/ tata
perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
- Diklat Prajabatan Gol II
Diklat terkait Tata Naskah Dinas
BIMTEK Budaya Kerja
BIMTEK Pelayanan Prima
Workshop Penyusunan Rencana Kerja
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BIMTEK Penyusunan Laporan
: - Staf pada Subag dan Seksi pada SKPD lain
: Pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan
daerah;
Pemahaman tentang Tata Naskah Dinas;
Pengetahuan tentang Rencana Kerja dan Rencana
Strategis Seksi;
Panduan/pedoman/aplikasi pengolahan data;
Pedoman tentang acuan kerja atau Standard
Operating Procedure (SOP)
: Keterampilan berkomunikasi efektif
Kemampuan mengoperasikan computer
Kemampuan pelaksanaan tugas teknis dan
administrative.

d.
e.

Pengalaman kerja
Pengetahuan kerja

f.

Keterampilan kerja

g.

Bakat Kerja
:
1.
G
: Intelegensia
2.
V
: Bakat verbal
3.
N
: Numerik
4.
P
: Penerapan Bentuk
5.
Q
: Ketelitian
Temperamen Kerja
:
1.
P
: Kemampuan menyesuaiakan diri dalam berhubungan dengan
orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi
2.
R
: Kemampuan menyesuaiakan diri dengan kegiatan-kegiatan yang
berulang atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau ketepatan
yang tertentu
3.
S
: Kemampuan menyesuaiakan diri untuk bekerja dengan
ketegangan jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis,
tidak biasa atau bahaya atau bekerja dengan ketepatan kerja dan
perhatian secara terus menerus merupakan keseluruhan atau
sebahagian aspek pekerjaan
4.
T
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang
menghendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas,
toleransi atau standar-standar tertentu
Minat Kerja
1.
1.a Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan
benda-benda dan obyek-obyek
2.
1.b Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi
data
3.
2.b Pilihan melakukan kegiatan –kegiatan yang bersifat ilmiah dan teknik
4.
3.a Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit dan teratur
Upaya Fisik
1.
Berbicara
2.
Duduk
3.
Mendengar
4.
Memegang
5.
Meraba
6.
Pengamatan secara mendalam

h.

i.

j.
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k.

l.

16.

17.

Kondisi Fisik
1.
Jenis Kelamin
: Laki-Laki/Perempuan
2.
Umur
: 23-56 Tahun
3.
Tinggi badan
: 140-180 cm/Relatif
4.
Berat badan
: 45-85 kg/Relatif
5.
Postur badan
: Tegap/Relatif
6.
Penampilan
: Bersih dan Rapih
Fungsi Pekerjaan
1.
D0 : Memadukan data
2.
D1 : Mengkoordinasikan
3.
D2 : Menganalisa data
4..
D3 : Menyusun Data
5.
D6 : Membandingkan Data
6.
O6 : Berbicara-memberi tanda
7.
O8 : Menerima Instruksi

Prestasi Kerja Yang Diharapkan
No

Satuan Hasil

1.

Dokumen

2.

Kegiatan

3.

Dokumen

4.

Dokumen

5.

Kegiatan

6

Laporan

:
Jumlah Hasil
(Dalam 1 tahun)

Waktu
Penyelesaian
(dalam menit)

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapat mungkin dipenuhi
sebagaimana mestinya.
Palopo,

2017
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INFORMASI JABATAN
1.
2.
3.

4.

Nama Jabatan
Kode Jabatan
Unit Kerja
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

:
:
:
:
:
:
:

Kepala Seksi Pendataan Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
-

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi
Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk

Kepala Seksi Identitas
Penduduk

Kepala Seksi Pindah
Datang Penduduk

Kepala Seksi Pendataan
Penduduk

5.

Ikhtisar Jabatan
:
Memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk dan melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh atasan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas

6.

Uraian Tugas
:
a. Memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Tahapan :
1. Mempersiapkan bahan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang
diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
2. Melakukan rapat dalam rangka Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan
lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
3. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya
yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
4. Mendokumentasikan hasil Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang
diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
b.

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pada Seksi Pendataan
Penduduk
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pada Seksi
Pendataan Penduduk;
2. Melakukan rapat dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran pada
Seksi Pendataan Penduduk;
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3.
4.

Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran pada Seksi Pendataan
Penduduk;
Mendokumentasikan hasil penyusunan rencana program dan anggaran pada Seksi
Pendataan Penduduk.

c.

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan pendataan penduduk
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pendataan penduduk;
2. Melakukan rapat dalam rangka perumusan kebijakan teknis pelayanan pendataan
penduduk;
3. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelayanan pendataan penduduk;
4. Mendokumentasikan hasil perumusan kebijakan teknis pelayanan pendataan
penduduk.

d.

Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pendataan penduduk;
2. Melakukan rapat dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pendataan penduduk;
3. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk;
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pendataan penduduk.

e.

Menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pendataan penduduk
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pendataan
penduduk;
2. Melakukan rapat dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
pendataan penduduk;
3. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pendataan
penduduk;
4. Mendokumentasikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
pendataan penduduk.

f.

Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan
kegiatan kepada staf;
2. Melakukan rapat dalam rangka pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk
pelaksanaan kegiatan kepada staf;
3. Melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan
kepada staf;
4. Mendokumentasikan hasil pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan
kegiatan kepada staf.

g.

Membuat laporan hasil kegiatan Seksi Pendataan Penduduk serta memberi saran
pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Pendataan Penduduk serta memberi
saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
2. Melakukan rapat dalam rangka pembuatan laporan hasil kegiatan Seksi Pendataan
Penduduk serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan
dalam penentuan kebijakan;
3. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi Pendataan Penduduk serta memberi saran
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4.

pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
Mendokumentasikan hasil laporan hasil kegiatan Seksi Pendataan Penduduk serta
memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan
kebijakan.

h.

Menilai prestasi kerja bawahan
Tahapan:
1. Mempersiapkan bahan penilaian prestasi kerja bawahan;
2. Melakukan rapat dalam rangka penilaian prestasi kerja bawahan;
3. Melakukan penilaian prestasi kerja;
4. Mendokumentasikan penilaian prestasi kerja bawahan.

i.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas
Tahapan:
1. Menerima penugasan kedinasan lain dari pimpinan baik lisan maupun tulisan;
2. Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain dari pimpinan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain kepada pimpinan;
4. Mendokumentasikan proses/bahan penyelenggaraan tugas kedinasan lain.

7.

Bahan Kerja
:
No
Bahan Kerja
Penggunaan Dalam Tugas
1. Undang-Undang
Perencanaan Pedoman penyusunan dan perumusan
Pembangunan Nasional
kebijakan pemerintah daerah
2. Undang-undang terkait penyelenggaraan Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
pemerintahan daerah
pemerintah daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pengembangan ASN
penyelenggaraan manajemen ASN
5. Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan Koordinasi penyusunan program dan
pemerintahan daerah
petunjuk teknis
6. RPJPD Kota Palopo
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
7. RPJMD Kota Palopo
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
8. Renstra SKPD
Pedoman dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
9. Peraturan Tugas Pokok dan Rincian Tugas Pedoman pelaksanaan tugas administratif,
Jabatan Struktural lingkup pemerintah organisasi dan tatalaksana kepada seluruh
daerah
perangkat daerah.

8.

Perangkat/Alat Kerja
No

Perangkat Kerja

1.
2.

ATK
Flash Disk

3.

Laptop/Komputer

4.

Printer

:
Digunakan Untuk Tugas
Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan
Menyimpan data pelaksanaan tugas dinas dalam bentuk soft
copy
Mempelajari Rencana Stratejik, visi misi daerah, dokumen yang
lain serta memeriksa laporan kegiatan dalam bentuk soft copy
Untuk mencetak dokumen
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9.

5.

Telepon/Fax

6.
7.

Dokumen atau aturan
Standard Operating
Procedure (SOP)

Hasil Kerja
No

:
Hasil Kerja

Satuan Hasil

1.

Dokumen Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan
lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;

Dokumen

2.

Kegiatan menyiapkan bahan penyusunan rencana program
dan anggaran pada seksi pendataan penduduk;

Kegiatan

Kegiatan menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan
pendataan penduduk;

Kegiatan

3.

Kegiatan menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan
koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk;

Kegiatan

4.

Kegiatan

5.

Kegiatan menyiapkan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pelayanan pendataan penduduk;

6.

Kegiatan mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk
pelaksanaan kegiatan kepada staf;

7.
8.
9.

10.

Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua hal-hal
yang terkait dengan pekerjaan
Dokumen yang digunakan berulang
Penyusunan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan atau
pekerjaan

Kegiatan membuat laporan hasil kegiatan seksi Pendataan
Penduduk serta memberi saran pertimbangan kepada
pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan menilai prestasi kerja bawahan; dan

Kegiatan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan
Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas

Kegiatan

Tanggung Jawab
:
a.
Ketepatan menyusun rencana kerja Seksi;
b.
Ketepatan membagi tugas kepada Staf sesuai bidang tugasnya;
c.
Kelancaran Rapat Koordinasi;
d.
Ketersediaan dan keakuratan bahan perumusan kebijakan Seksi;
e.
Ketersediaan dan kemudahan operasionalisasi petunjuk teknis pelaksanaan tugas Seksi;
f.
Kesesuaian pemberian pelayanan administratif dengan SOP dan standar pelayanan
minimal;
g.
Ketersediaan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
h.
Keakuratan penilaian prestasi kerja bawahan
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i.

Kelancaran melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

11.

Wewenang
:
a.
Menyusun rencana stratejik dan program kerja;
b.
Menetapkan kebijakan;
c.
Meminta bawahan untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas;
d.
Memberikan motivasi kerja kepada bawahan;
e.
Meminta laporan pelaksanaan tugas bawahan;
f.
Melakukan pembinaan kinerja dan karier bawahan.

12.

Korelasi Jabatan
No

13.

Jabatan

Unit Kerja/ Instansi

Dalam Hal

1.

Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Memberi Penugasan

2.

Sekretaris

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Memberi Penugasan

3.

Kepala Bidang

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Memberi penugasan

4.

Kepala Sub Bagian

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Koordinasi dan sinkronisasi

5.

JFT dan JFU

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Menerima penugasan

Kondisi Lingkungan Kerja
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14.

:

Aspek
Tempat kerja
Suhu
Udara
Keadaan Ruangan
Letak
Penerangan
Suara
Keadaan tempat kerja
Getaran

Resiko Bahaya
:
No
Fisik / Mental
1. Gangguan ginjal
2. Kelelahan fisik dan mental
3.

Tekanan psikologis

:
Indikator
Di dalam dan di luar ruangan
Normal (25-300 C)
Kering
Cukup
Strategis
Terang
Tenang
Bersih dan rapih
Tanpa getaran
Penyebab
Banyak duduk
Beban kerja tugas dan tanggungjawab
Beban kerja dan tekanan dari dalam maupun dari luar
organisasi
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15.

Syarat Jabatan
a.
Pangkat/Gol. Ruang
b.
Pendidikan

:
:
:

c.

Kursus/Diklat
1. Diklat Penjenjangan
2. Diklat Teknis

:

d.

Pengalaman kerja

:

e.

Pengetahuan kerja

:

-

Diklat Pim Tk. IV
Diklat Teknis Pengelolaan Kependudukan
Diklat Manajemen Stratejik
Seksi/Kasubag lingkup SKPD lain
Staf Seksi/Kasubag lingkup SKPD lain
Pengetahuan tentang Kepegawaian dan Disiplin
Pegawai
- Peraturan Walikota tentang tugas pokok, fungsi,
dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas
- Konsep tentang administrasi, menajemen,
organisasi, kepemimpinan dan pelayanan
- Pedoman Standar Operating Procedure (SOP)
- Kemampuan memimpin dan mengambil keputusan
operasional
- Kemampuan memecahkan masalah
- Kemampuan berkomunikasi efektif
- Kemampuan melaksanakan tugas teknis dan
administratif

f.

Keterampilan kerja

g.

Bakat Kerja
:
1.
G : Intelegensia
2.
N
: Numerik
3.
V
: Bakat Verbal
4.
Q : Ketelitian
Temperamen Kerja
:
1. D
: Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggungjawab untuk kegiatan
memimpin, mengendalikan atau merencanakan.
2. I
: Kemampuan
menyesuaikan
diri
untuk
pekerjaan-pekerjaan
mempengaruhi orang lain terkait pendapat, sikap atau pertimbangan
mengenai gagasan
3. M
: Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan
kesimpulan, pembuatan pertimbangan atau pembuatan keputusan
berdasar kriteria yang dapat diukur atau diuji.
Minat Kerja
:
1. 1.a: Kegiatan yang berhubungan dengan benda dan obyek
2. 1.b: Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
3. 3.a: Kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur
Upaya Fisik
:
1. Berbicara
2. Duduk
3. Mendengar
4. Melihat

h.

i.

j.

k.

Kondisi Fisik
1. Jenis Kelamin
2. Umur
3. Tinggi badan
4. Berat badan

:

Penata-III/c
S1
IlmuSosial/Komunikasi/Manajemen/Hukum
atau yang sesuai

:
:
:
:
:

Laki-Laki/Perempuan
30-54 Tahun
150-180 cm/Relatif
55-85 Kg/Relatif
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5.
6.
l.

16.

:
:

Fungsi Pekerjaan
1. D3 : Menyusun
2. O1 : Berunding
3. O6: Berbicara

Prestasi Kerja Yang Diharapkan
No

Hasil Kerja

1.

Dokumen

2.

Kegiatan

3.

Kegiatan

5.

Kegiatan

6.

Kegiatan

7.

Kegiatan

9.

Tegap/Relatif
Bersih dan Rapih

:

:
Jumlah Hasil
(Dalam 1
tahun)

Waktu Pelaksanaan

Kegiatan

4.

8.

17.

Postur badan
Penampilan

Kegiatan
Kegiatan

Butir Informasi Lain
:
Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapat mungkin dipenuhi sebagaimana
mestinya.
Palopo,

2017
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