
MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR KM 7 TAHUN 2020 

TENTANG

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN 

PADA POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2019 tentang tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Bali 

perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang 

Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan pada Politeknik 

Transportasi Darat Bali;

Mengingat : 1.

2 .

3.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang

Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet 

Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);

y
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4

5

6

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1756);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2019 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi 

Darat Bali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 516);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETA 

JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN PADA 

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI.

Menetapkan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan 

pada Politeknik Transportasi Darat Bali, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

PERTAMA wajib digunakan sebagai bahan dalam 

melaksanakan penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil 

Negara, pengangkatan dan penetapan ke dalam jabatan 

pada Politeknik Transportasi Darat Bali.

Uraian jenis kegiatan jabatan sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum PERTAMA wajib digunakan sebagai bahan 

dalam penyusunan rencana kerja, sasaran kerja pegawai, 

dan penilaian prestasi kerja pada Politeknik Transportasi 

Darat Bali.

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi bertanggung 

jawab terhadap koordinasi pembinaan peta jabatan dan 

uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Politeknik 

Transportasi Darat Bali.

v



- 3 -

KELIMA : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Perhubungan bertanggung jawab terhadap penerapan peta 

jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan 

Politeknik Transportasi Darat Bali.

KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan 

Politeknik Transportasi Darat Bali maka Pimpinan unit 

kerja dalam waktu paling lama 60 hari sejak Keputusan 

Menteri ini berlaku harus telah menyampaikan daftar 

usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional atau 

pelaksana kepada Sekretaris Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Perhubungan guna proses lanjut sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh 

Pegawai yang memangku jabatan fungsional atau pelaksana 

pada Politeknik Transportasi Darat Bali tetap 

melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 

diangkatnya dalam jabatan baru berdasarkan Keputusan 

Menteri ini.

KEDELAPAN : Penyusunan pengangkatan dan penempatan dalam jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH

memperhatikan:

a. standar kompetensi jabatan;

b. peta jabatan;

c. penetapan kebutuhan oleh Menteri Perhubungan 

untuk jabatan pelaksana;

d. penetapan kebutuhan oleh Menteri Pendayagunaan 

dan Aparatur Negara untuk jabatan fungsional; dan

e. persyaratan lain yang dibutuhkan untuk jabatan yang 

dimaksud.

y
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KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Januari 2020

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
3. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
4. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
5. Direktur Politeknik Transportasi Darat Bali.



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN 
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI

A. PETA JABATAN



- 6 -

B. URAIAN JENIS KEGIATAN

1. Uraian jenis kegiatan Direktur

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun rencana dan program pendidikan serta menyelenggarakan pendidikan vokasi di 

bidang transportasi darat

laporan

2 melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat laporan

3 melaksanakan pemeriksaan intern laporan

4 melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu laporan

5 melaksanakan pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan laporan

6 melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kerjasama laporan

7 mengembangkan program, data dan evaluasi laporan

8 melaksanaan pembangunan karakter laporan

9 melaksanakan pengelolaan unit penunjang dan pengembangan usaha laporan

10 melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan laporan

V
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

11 melaksanakan evaluasi dan pelaporan laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

2. Uraian jenis kegiatan Wakil Direktur I

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan laporan

2 membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan penelitian laporan

3 membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat laporan

4 membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sarana laporan

5 membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pemanfaatan prasarana laporan

6 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

7 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

3. Uraian jenis kegiatan Wakil Direktur II

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan laporan

2 membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kepegawaian laporan

3 membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang umum laporan

4 membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan usaha laporan

5 membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama laporan

6 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

7 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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4. Uraian jenis kegiatan Wakil Direktur III

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi 

ketarunaan

laporan

2 membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi alumni laporan

3 membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembangunan karakter laporan

4 membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kesehatan laporan

5 membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kesejahteraan taruna laporan

6 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

7 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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5. Uraian jenis kegiatan Senat

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menetapkan kebijakan, norma/ etika, dan kode etik akademik Dokumen

2 melaksanakan pengawasan terhadap:

a. penerapan norma/ etika akademik dan kode etik sivitas akademika

b. penerapan ketua akademik

c. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar 

nasional pendidikan tinggi

d. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan

e. pelaksanaan tata tertib akademik

f. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen

g. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

laporan

3 memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur

laporan

4 memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi laporan

5 memberikan pertimbanganterhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan 

akademik

laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

6 memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan profesor laporan

7 memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan 

peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur

laporan

8 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

6. Uraian jenis kegiatan Dewan Penyantun

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik laporan

2 memberikan saran/ pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik laporan

3 memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Politeknik laporan

4 melaksanakan koordinasi dengan pihak/ unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas 

Dewan Penyantun

laporan

f'
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

5 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

6 menyusun bahan pelaporan laporan

7 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

7. Uraian jenis kegiatan Ketua Dewan Pengawas

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menghadiri rapat dewan pengawas laporan

2 memberikan pertimbangan kepada pejabat pengelola BLU dalam kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan

laporan

3 memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola BLU mengenai perbaikan tata kelola 

BLU

laporan

4 mengawasi dan memberikan pendapat dan/ atau saran kepada pejabat pengelola BLU atas 

pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran

laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

5 memberikan pendapat dan/ atau saran atas laporan berkala BLU antara lain laporan 

keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan intern

laporan

6 menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan menyampaikannya kepada menteri/ 

pimpinan lembaga/ ketua dewan kawasan dan menteri keuangan

laporan

7 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

8. Uraian jenis kegiatan Sekretaris

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyelenggarakan tugas kesekretariatan dewan pengawas laporan

2 membuat dan mendokumentasikan risalah rapat dewan pengawas dokumen

3 mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan dokumen

4 membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian dan saran dewan pengawas laporan

5 menyiapkan penyelenggaraan rapat dewan pengawas laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

6 mengkoordinasi kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan-bahan 

rapat

laporan

7 mengumpulkan data/ atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas dewan pengawas laporan

8 melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas dewan pengawas laporan

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

9. Uraian jenis kegiatan Kepala SPI

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern laporan

2 menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko laporan

3 melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, 

akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan 

lainnya

laporan

*
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

4 memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada 

semua tingkat manajemen

dokumen

5 membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada 

pemimpin BLU dan dewan pengawas

laporan

6 memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya 

pencapaian strategi bisnis BLU

dokumen

7 memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan 

oleh SPI, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah dan 

pembina BLU

laporan

8 melakukan review laporan keuangan laporan

9 melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan laporan

10 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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10. Uraian jenis kegiatan Asisten Auditor

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 membantu kepala SPI menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern laporan

2 membantu kepala SPI menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem 

manajemen risiko

laporan

3 membantu kepala SPI melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di 

bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi 

informasi dan kegiatan lainnya

laporan

4 membantu kepala SPI memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang 

kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen

laporan

5 membantu kepala SPI membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan 

tersebut kepada pemimpin BLU dan Dewan Pengawas

laporan

6 membantu kepala SPI memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata 

kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU

dokumen

7 membantu kepala SPI memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut 

rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan 

ekstern pemerintah dan pembina BLU

laporan

8 membantu kepala SPI melakukan review laporan keuangan laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

9 membantu kepala SPI melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan laporan

10 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

11. Uraian jenis kegiatan Kepala Satuan Penjaminan Mutu

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 merencanakan sistem penjaminan mutu internal Politeknik laporan

2 melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Politeknik laporan

3 mengendalikan sistem penjaminan mutu internal Politeknik laporan

4 mengembangkan sistem penjaminan mutu internal Politeknik laporan

5 melaksanakan koordinasi dengan pihak/ unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas 

penjaminan mutu Politeknik

laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

6 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

7 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

12. Uraian jenis kegiatan Penyusun Bahan Pengendalian Mutu

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun rancangan rencana program kerja manajemen mutu dokumen

2 menyusun dan melaksanakan kajian dalam rangka pelaksanaan manajemen mutu Politeknik dokumen

3 menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan manajemen mutu Politeknik 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

dokumen

4 melaksanakan koordinasi dengan pihak/ unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas 

penjaminan mutu Politeknik

dokumen

5 menyusun konsep saran/ masukan terhadap tanggapan hasil pemeriksaan yang terkait 

kendali mutu pendidikan dan pelatihan

Laporan

6 melaksanakan sosialisasi sistem penjaminan mutu
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

7 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

8 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

13. Uraian jenis kegiatan Pemroses Data dan Laporan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menerima dan mencatat data manajemen mutu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk diproses lebih lanjut

laporan

2 melakukan verifikasi data manajemen mutu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku dalam rangka proses data manajemen mutu

laporan

3 mengelompokkan data manajemen mutu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk diproses lebih lanjut

laporan

4 memproses data manajemen mutu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran dan optimalisasi manajemen mutu

laporan

5 melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksaan tugas laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

6 memeriksa dan mengkonsultasikan kendala yang timbul dalam pelaksanaan proses data 

manajemen mutu dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk penyelesaian masalah

laporan

7 menyiapkan sarana dan prasarana sebagai pelaksaan tugas laporan

8 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan

14. Uraian jenis kegiatan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyiapkan bahan pengelolaan dan pendokumentasian administrasi akademik laporan

2 menyiapkan bahan pengelolaan administrasi pendidik laporan

3 menyiapkan bahan perencanaan dan pengembangan program akademik laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

4 menyiapkan bahan pengelolaan data dan evaluasi akademik laporan

5 menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi penerimaan taruna laporan

6 menyiapkan bahan pengelolaan pelayanan kesejahteraan taruna laporan

7 menyiapkan bahan pengelolaan beasiswa dan bantuan pendidikan taruna laporan

8 menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan administrasi praktek kerja taruna laporan

9 menyiapkan bahan pengelolaan administrasi alumni laporan

10 menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan laporan

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan

15. Uraian jenis kegiatan Subbagian Administrasi Akademik

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun bahan pengelolaan administrasi akademik jadwal
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

2 menyusun bahan pendokumentasian administrasi akademik laporan

3 menyusun bahan pengelolaan administrasi pendidik laporan

4 menyusun bahan perencanaan dan pengembangan program akademik laporan

5 menyusun bahan pelaksanaan administrasi penerimaan taruna laporan

6 menyusun bahan pengelolaan data dan evaluasi akademik laporan

7 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan berkas

8 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan

16. Uraian jenis kegiatan Analis Program Diklat

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyiapkan bahan rencana strategis bidang akademik dokumen

2 menyusun program kerja bidang akademik dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

3 menyusun kebutuhan biaya bidang akademik dokumen

4 menyusun dokumen usulan program studi dokumen

5 menyusun dokumen akreditasi lembaga dan program studi dokumen

6 menyusun dokumen statuta dokumen

7 menyusun bahan evaluasi dan laporan kinerja bidang akademik laporan

8 mengumpulkan bahan dan data serta menyusun dokumen pengusulan terkait pengembangan 

sarana dan prasarana pendidikan

dokumen

9 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

17. Uraian jenis kegiatan Pemroses Administrasi Akademik

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menerima dan mencatat administrasi akademik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

berlaku untuk diproses lebih lanjut

2 memeriksa data administrasi akademik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

dalam rangka proses administrasi akademik

dokumen

3 mengelompokkan data administrasi akademik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk diproses lebih lanjut

dokumen

4 memroses administrasi akademik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

wujud pelayanan prima

dokumen

5 menyiapkan dokumen perimaan taruna seperti

a. menyusun konsep dokumen pengumuman

b. menyusun konsep dokumen jadwal seleksi

c. menyusun konsep dokumen penetapan keputusan petugas seleksi

d. menyusun konsep dokumen penetapan lokasi seleksi

e. menyusun konsep dokumen materi seleksi dalam hal penyelenggaran mandiri

dokumen

6 menyiapkan dokumen pelaksanaan akademik

a. menyiapkan kalender akademik

b. menyusun konsep dokumen penetapan kepanitiaan ujian diklat

c. menyusun konsep dokumen pengumuman hasil penilaian ujian dan menyusun dokumen 

transkip nilai

dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

d. mendokumentasikan dokumen hasil ujian dan salinan transkip nilai

e. memproses, melegalisisasi dan mendokumentasikan sertifikat, surat keterangan 

pendamping ijazah, dan ijazah

f. memproses clearing sheet

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan yudisium dan sidang senat terbuka

7 menyiapkan bahan dokumen penyusunan peraturan akademik dokumen

8 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

18. Uraian jenis kegiatan Pemroses Data Tenaga Pendidikan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mengumpulkan dan mengevaluasi administrasi kehadiran tenaga pendidik laporan

2 menyeleksi kelengkapan administrasi usulan pengajuan angka kredit dan kenaikan jenjang 

jabatan fungsional Dosen

laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

3 menyusun dokumen SK penetapan/penugasan tenaga pendidik dokumen

4 menyusun dokumen pengajuan nomor induk dosen nasional (NIDN), nomor induk dosen 

khusus (NIDK), nomor urut pendidikan (NUP), dan sertifikasi dosen

dokumen

5 melaksanakan update data tenaga pendidik pada pangkalan data perguruan tinggi 

(PDPT)/Sistem Informasi Akademik

data

6 membuat rekapitulasi Beban Kerja Dosen (BKD) laporan

7 menyusun dokumen analisa kebutuhan tenaga pendidik dokumen

8 menyusun dokumen kebutuhan dan dokumen pengusulan pengembangan kompetensi dosen

a. menyusun dokumen kebutuhan jenis pengembangan kompetensi

b. menyusun dokumen kebutuhan anggaran pengembangan kompetensi

c. menyusun dokumen usulan kebutuhan jenis pengembangan kompetensi

d. menyusun dokumen usulan kebutuhan anggaran pengembangan kompetensi

dokumen

9 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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19. Uraian jenis kegiatan Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun bahan pengelolaan pelayanan kesejahteraan taruna laporan

2 menyusun bahan pengelolaan beasiswa taruna laporan

3 menyusun bahan pengelolaan bantuan pendidikan taruna laporan

4 menyusun bahan perencanaan praktek kerja taruna laporan

5 menyusun bahan pelaksanaan administrasi praktek kerja taruna laporan

6 menyusun bahan pengelolaan administrasi alumni laporan

7 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

8 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

20. Uraian jenis kegiatan Arsiparis Pelaksana

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mencatat, menyeleksi surat/ naskah naskah

2 melakukan pengeditan data base, penggabungan data kearsipan dan penyesuaian struktur ke 

dalam aplikasi kearsipan

nomor

3 membuat inventaris arsip berbahasa indonesia inventaris

4 melakukan penyimpanan dan penataan arsip laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

5 melakukan restorasi/ perbaikan arsip (penomoran arsip, menambal dan menyambung, 

menghilangkan debu, jamur dan kotoran lain, melakukan pengepresan arsip, penentuan 

bahan, formulasi restorasi, dan mengeringkan arsip secara manual)

bundel/ jilid/ 

lembar/ formula

6 melakukan rewashing arsip film, mikrofilm dan klise/ negatif foto, melakukan recleaning arsip 

video, melakukan rewinding arsip rekaman suara

lembar

7 melakukan perawatan (arsip tekstual, microfische, microfilm, film , video, negative foto, rekaman 

suara/ sejarah lisan)

berkas

8 melakukan alih media arsip kertas ke mikrofilm, mikrofische dan cd, video bundel

9 memberikan layanan arsip konvensional nomor

10 melaksanakan kegiatan publikasi arsip pandang dengar melalui media elektronik sebagai 

pengumpul bahan

buku

11 mengumpulkan bahan pameran kearsipan laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

21. Uraian jenis kegiatan Penyusun Program dan Laporan Kegiatan Ketarunaan dan Alumni

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun rencana dan program kegiatan ketarunaan dan alumni dokumen

2 menyusun dokumen kebutuhan beasiswa dan bantuan pendidikan taruna dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

3 menyusun dokumen usulan/proposal beasiswa dan bantuan pendidikan taruna dokumen

4 mengajukan dokumen asuransi taruna dokumen

5 menyusun dokumen penetapan surat keputusan penugasan taruna dalam kegiatan dokumen

6 mengelola data taruna dan alumni laporan

7 merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menyusun laporan tracer study laporan

8 mengumpulkan dan mengkaji peraturan di bidang ketarunaan dan menyusun konsep 

penyempurnaan peraturan dimaksud

dokumen

9 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

22. Uraian jenis kegiatan Penyiap Program KKL dan PKL

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 membuat program kerja pelaksanaan praktek kerja lapangan/kuliah kerja lapangan/praktek 

kerja profesi/magang/survey

laporan

2 menyusun jadwal pelaksanaan praktek kerja lapangan/kuliah kerja lapangan/praktek kerja 

profesi/magang/ survey sesuai dengan jumlah taruna

laporan

3 menetapkan tempat pelaksanaan praktek kerja lapangan/kuliah kerja lapangan/praktek kerja 

profesi/magang untuk taruna

laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

4 menyiapkan dokumen surat menyurat dengan pihak lain terkait praktek kerja 

lapangan/kuliah kerja lapangan/praktek kerja profesi/magang/ survey

laporan

5 melaksanakan koordinasi dengan pihak lain terkait praktek kerja lapangan/kuliah kerja 

lapangan/praktek kerja profesi/magang/ survey

laporan

6 mengumpulkan, mendokumentasikan dan mendistribusikan laporan hasil pelaksanaan 

praktek kerja lapangan/kuliah kerja lapangan/praktek kerja profesi/magang/ survey

laporan

7 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

8 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

23. Uraian jenis kegiatan Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program laporan

2 menyiapkan bahan pengelolaan keuangan laporan

3 menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran laporan

4 menyiapkan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, dan 

ketatausahaan

laporan

5 menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan, barang milik negara, investasi, dan aset laporan

6 menyiapkan bahan pelaksanaan urusan hukum, kerja sama hubungan masyarakat, publikasi, laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

dan protokol

7 menyiapkan bahan pembinaan tenaga kependidikan laporan

8 menyiapkan bahan pelaksanaan perawatan dan perbaikan laporan

9 menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan laporan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

24. Uraian jenis kegiatan Subbagian Keuangan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun bahan rencana dan program laporan

2 menyusun bahan pengelolaan keuangan dokumen

3 menyusun bahan rencana strategi bisnis berkas

4 menyusun bahan rencana bisnis anggaran berkas

5 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan laporan

6 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan berkas

7 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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25. Uraian jenis kegiatan Analis Anggaran Pertama

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait penyusunan pagu dokumen bahan penyusunan 

pagu

2 menganalisis pagu per program laporan hasil analisis pagu

3 menyiapkan dan mengidentifikasi bahan dan parameter rencana kerja dan 

anggaran

dokumen bahan rencana kerja 

dan anggaran

4 menyiapkan dan mengidentifikasi bahan dan parameter revisi anggaran dokumen bahan revisi anggaran

5 menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penganggaran dokumen bahan monitoring dan 

evaluasi penganggaran

6 menginventarisasi dan mengidentifikasi data dan parameter Penyusunan 

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

dokumen bahan parameter RBA

7 menyiapkan data tanggapan atau tindak lanjut hasil pemeriksaan data tanggapan atau tindak lanjut 

hasil pemeriksaan

8 mengolah data perumusan kebijakan sistem penganggaran Kertas kerja pengolahan data 

kebijakan sistem penganggaran
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

9 mengolah data terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja 

penganggaran

hasil pengolahan data 

pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi

10 melaksanakan kajian awal terkait usulan besaran hak keuangan/remunerasi laporan hasil kajian awal

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

26. Uraian jenis kegiatan Perencana Pertama

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mengumpulkan data dan informasi melalui pengumpulan data sekunder paket

2 melakukan inventarisasi sumber daya yang potensial dalam rangka identifikasi permasalahan paket

3 memasukkan data dan informasi dalam rangka pengolahan data dan informasi paket

4 membuat diagram dan tabel dalam rangka penyajian data dan informasi laporan

5 menyajikan latar belakang masalah dalam rangka penyajian data dan informasi laporan

6 menentukan jenis permasalahan dalam rangka perumusan masalah laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

7 membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara obyektif dalam rangka pengendalian 

pelaksanaan

laporan

8 mengefektifkan pelaksanaan dalam rangka pengumpulan, penyajian dan penganalisaan data 

dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan

laporan

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

27. Uraian jenis kegiatan Pranata Keuangan APBN Terampil

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menginventarisasi dokumen analisis realisasi belanja, dokumen capaian output, dokumen 

pengembalian belanja, dokumen penentuan target penerimaan, dokumen realisasi penerimaan, 

dokumen kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan, dokumen analisis 

ekstensifikasi/intensifikasi penerimaan, dokumen pengembalian penerimaan

dokumen

2 menyiapkan dokumen analisis revolving, dokumen analisis realisasi belanja, dokumen capaian 

output, dokumen pengembalian belanja

dokumen

3 menginventarisir dokumen kepegawaian/ dokumen sumber dokumen

4 menyiapkan perekaman dokumen sumber transaksi/dokumen kepegawaian dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

5 menyiapkan dokumen dasar pencetakan laporan transaksi dokumen

6 melaksanakan pengelolaan data Arsip Data Komputer (ADK) dokumen

7 menginventarisir data transaksi, bahan rekonsiliasi laporan keuangan, data/dokumen 

pendukung laporan keuangan, data/dokumen penyusunan laporan keuangan, data/dokumen 

perencanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan, data/bahan temuan 

atas laporan keuangan

dokumen

8 melaksanakan penatausahaan dokumen tingkat dasar dokumen

9 menginventarisir data/bahan/dokumen perikatan dan pembayaran tagihan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

28. Uraian jenis kegiatan Penyusun Rencana, Program dan Anggaran

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menerima dan memeriksa bahan rencana program dan anggaran terkait penyusunan 

dokumen rencana strategis, dokumen rencana bisnis dan anggaran, dokumen rencana kerja 

dan anggaran, dokumen rencana kerja tahunan, dokumen perjanjian kinerja, indikator 

kinerja BLU, bahan rapat pimpinan dan dokumen usulan tarif sesuai prosedur sebagai bahan

dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

kajian dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran

2 mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan rencana program dan anggaran terkait 

penyusunan dokumen rencana strategis, dokumen rencana bisnis dan anggaran, dokumen 

rencana kerja dan anggaran, dokumen rencana kerja tahunan, dokumen perjanjian kinerja, 

indikator kinerja BLU, bahan rapat pimpinan dan dokumen usulan tarif sesuai spesifikasi dan 

prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan

dokumen

3 mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan rencana 

program dan anggaran terkait penyusunan dokumen rencana strategis, dokumen rencana 

bisnis dan anggaran, dokumen rencana kerja dan anggaran, dokumen rencana kerja tahunan, 

dokumen perjanjian kinerja, indikator kinerja BLU, bahan rapat pimpinan dan dokumen 

usulan tarif sesuai prosedur

dokumen

4 menyusun konsep dokumen rencana strategis, dokumen rencana bisnis dan anggaran, 

dokumen rencana kerja dan anggaran, dokumen rencana kerja tahunan, dokumen perjanjian 

kinerja, indikator kinerja BLU, bahan rapat pimpinan dan dokumen usulan tarifsesuai 

dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan

dokumen

5 mendiskusikan konsep dokumen rencana strategis, dokumen rencana bisnis dan anggaran, 

dokumen rencana kerja dan anggaran, dokumen rencana kerja tahunan, dokumen perjanjian 

kinerja, indikator kinerja BLU, bahan rapat pimpinan dan dokumen usulan tarifdengan

dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan 

rencana program dan anggaran

6 menyusun kembali dokumen rencana strategis, dokumen rencana bisnis dan anggaran, 

dokumen rencana kerja dan anggaran, dokumen rencana kerja tahunan, dokumen perjanjian 

kinerja, indikator kinerja BLU, bahan rapat pimpinan dan dokumen usulan tarifberdasarkan 

hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan rencana 

program dan anggaran

dokumen

7 mengevaluasi proses penyusunan rencana program dan anggaran terkait penyusunan 

dokumen rencana strategis, dokumen rencana bisnis dan anggaran, dokumen rencana kerja 

dan anggaran, dokumen rencana kerja tahunan, dokumen perjanjian kinerja, indikator 

kinerja BLU, bahan rapat pimpinan dan dokumen usulan tarif sesuai prosedur sebagai bahan 

perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran

dokumen

8 mendokumentasikan dokumen bahan rencana, program dan anggaran laporan

9 melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rencana, program dan anggaran laporan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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29. Uraian jenis kegiatan Pengelola Keuangan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menerima dan memeriksa bahan pengelola keuangan terkait penyusunan laporan keuangan, 

dokumen pencairan DIPA (Surat Perintah Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat 

Perjalanan Dinas, Surat Pertanggungjawaban, gaji, lembur, uang makan, tunjangan lain-lain), 

laporan daya serap anggaran, dokumen revisi DIPA, laporan TLHA, dan dokumen remunerasi 

serta pengelolaan sistem akuntansi berbasis aktualisasi dan pengelolaan PNBP sesuai 

prosedur

dokumen

2 mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan pengelola keuangan terkait penyusunan 

laporan keuangan, dokumen pencairan DIPA (Surat Perintah Membayar, Surat Perintah 

Pencairan Dana, Surat Perjalanan Dinas, Surat Pertanggungjawaban, gaji, lembur, uang 

makan, tunjangan lain-lain), laporan daya serap anggaran, dokumen revisi DIPA, laporan 

TLHA, dan dokumen remunerasi serta pengelolaan sistem akuntansi berbasis aktualisasi dan 

pengelolaan PNBP sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan

dokumen

3 mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan pengelola 

keuangan terkait penyusunan laporan keuangan, dokumen pencairan DIPA (Surat Perintah 

Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perjalanan Dinas, Surat 

Pertanggungjawaban, gaji, lembur, uang makan, tunjangan lain-lain), laporan daya serap

dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

anggaran, dokumen revisi DIPA, laporan TLHA, dan dokumen remunerasi serta pengelolaan 

sistem akuntansi berbasis aktualisasi dan pengelolaan PNBP sesuai prosedur

4 menyusun konsep penyusunan laporan keuangan, dokumen pencairan DIPA (Surat Perintah 

Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perjalanan Dinas, Surat 

Pertanggungjawaban, gaji, lembur, uang makan, tunjangan lain-lain), laporan daya serap 

anggaran, dokumen revisi DIPA, laporan TLHA, dan dokumen remunerasi serta pengelolaan 

sistem akuntansi berbasis aktualisasi dan pengelolaan PNBP sesuai dengan hasil kajian dan 

prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan

dokumen

5 mendiskusikan konsep penyusunan laporan keuangan, dokumen pencairan DIPA (Surat 

Perintah Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perjalanan Dinas, Surat 

Pertanggungjawaban, gaji, lembur, uang makan, tunjangan lain-lain), laporan daya serap 

anggaran, dokumen revisi DIPA, laporan TLHA, dan dokumen remunerasi serta pengelolaan 

sistem akuntansi berbasis aktualisasi dan pengelolaan PNBP dengan pejabat yang berwenang 

dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan pengelola keuangan

dokumen

6 menyusun kembali penyusunan laporan keuangan, dokumen pencairan DIPA (Surat Perintah 

Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perjalanan Dinas, Surat 

Pertanggungjawaban, gaji, lembur, uang makan, tunjangan lain-lain), laporan daya serap

dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

anggaran, dokumen revisi DIPA, laporan TLHA, dan dokumen remunerasi serta pengelolaan 

sistem akuntansi berbasis aktualisasi dan pengelolaan PNBP berdasarkan hasil diskusi sesuai 

prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan rencana program dan anggaran

7 mengevaluasi proses penyusunan laporan keuangan, dokumen pencairan DIPA (Surat 

Perintah Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perjalanan Dinas, Surat 

Pertanggungjawaban, gaji, lembur, uang makan, tunjangan lain-lain), laporan daya serap 

anggaran, dokumen revisi DIPA, laporan TLHA, dan dokumen remunerasi serta pengelolaan 

sistem akuntansi berbasis aktualisasi dan pengelolaan PNBP sesuai prosedur sebagai bahan 

perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran

dokumen

8 melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dengan unit kerja terkait laporan

9 mendokumentasikan dokumen pengelola keuangan laporan

10 melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelola keuangan laporan

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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30. Uraian jenis kegiatan Bendahara

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menerima, menyimpan, dan menatausahakan penerimaan negara maupun yang belum 

menjadi penerimaan negara (contoh : surat bukti setor)

dokumen

2 menerima, menyimpan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan uang 

persediaan, uang yang berasal dari kas negara melalui SPM LS bendahara, uang yang berasal 

dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi bendahara 

selaku wajib pungut, uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara, uang lainnya 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan boleh dikelola oleh bendahara

dokumen

3 menyetor penerimaan ke kas negara atau rekening bendahara penerimaan khusus unit kerja 

BLU

dokumen

4 melakukan pengujian, pembayaran atau menolak perintah pembayaran apabila tidak 

memenuhi persyaratan untuk dibayarkan berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen

dokumen

5 mengalihkan uang/surat berharga menjadi deposito dan/atau investasi jangka panjang setelah 

mendapat perintah dari pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk

dokumen

6 menyalurkan uang kepada bendahara pengeluaran berdasarkan perencanaan dan/atau 

permintaan dana setelah mendapat perintah dari pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk

dokumen

7 menyusun pembukuan bendahara antara lain buku kas, buku pembantu kas, buku pembantu 

uang persediaan/tambahan uang persediaan, buku pembantu langsung/LS bendahara, buku

dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

pembantu pajak, dan buku pembantu lainnya

8 melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang 

dilakukannya, dan menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas 

negara

dokumen

9 melaksanakan kegiatan pemeriksaan kas bendahara dan rekonsiliasi pembukuan bendahara 

unit akuntasi kuasa pengguna anggaran

laporan

10 menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara laporan

11 mengelola rekening tempat penyimpanan UP laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

31. Uraian jenis kegiatan Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menerima dan memeriksa data dan bahan evaluasi, rencana dan laporan terkait penyusunan 

laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, laporan tahunan, laporan pencapaian kinerja (e- 

perform ance), laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan data 

statistik pengembangan sumber daya manusia sesuai prosedur

dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

2 mengumpulkan dan mengklasifikasikan data dan bahan evaluasi, rencana dan laporan terkait 

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, laporan tahunan, laporan pencapaian 

kinerja (e-performance), laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan 

data statistik pengembangan sumber daya manusia sesuai spesifikasi dan prosedur untuk 

memudahkan apabila diperlukan

dokumen

3 mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan bahan 

evaluasi, rencana dan laporan terkait penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, 

laporan tahunan, laporan pencapaian kinerja (e-performance), laporan pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan data statistik pengembangan sumber daya manusia 

sesuai prosedur dalam rangka pennyusunan bahan evaluasi, rencana dan laporan

dokumen

4 menyusun konsep penyusunan bahan evaluasi, rencana dan laporan terkait penyusunan 

laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, laporan tahunan, laporan pencapaian kinerja (e- 

perform ance), laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan data 

statistik pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk 

tercapainya sasaran yang diharapkan

dokumen

5 mendiskusikan konsep penyusunan bahan evaluasi, rencana dan laporan dengan pejabat yang 

berwenang dan terkait terkait penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, laporan 

tahunan, laporan pencapaian kinerja (e-performance), laporan pengendalian dan evaluasi

dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

pelaksanaan pembangunan, dan data statistik pengembangan sumber daya manusia sesuai 

prosedur untuk kesempurnaan penyusunan bahan evaluasi, rencana dan laporan

6 menyusun kembali bahan evaluasi, rencana dan laporan berdasarkan hasil diskusi terkait 

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, laporan tahunan, laporan pencapaian 

kinerja (e-performance), laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan 

data statistik pengembangan sumber daya manusia sesuai prosedur

laporan

7 mengevaluasi proses penyusunan bahan evaluasi, rencana dan laporan terkait penyusunan 

laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, laporan tahunan, laporan pencapaian kinerja (e- 

performance), laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan data 

statistik pengembangan sumber daya manusia sesuai prosedur

laporan

8 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

32. Uraian jenis kegiatan Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun bahan pelaksanaan urusan kepegawaian laporan

2 menyusun bahan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

3 menyusun bahan pelaksanaan urusan tata usaha laporan

4 menyusun bahan pelaksanaan urusan hukum laporan

5 menyusun bahan pelaksanaan urusan kerja sama laporan

6 menyusun bahan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, publikasi, protokol laporan

7 menyusun bahan pelaksanaan pengelolaan rumah tangga laporan

8 menyusun bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara, investasi, asset laporan

9 menyusun bahan pelaksanaan pembinaan tenaga kependidikan laporan

10 menyusun bahan pelaksanaan perawatan dan perbaikan laporan

11 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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33. Uraian jenis kegiatan Analis Kepegawaian Pertama

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun soal ujian saringan sebagai anggota, laporan hasil sidang baperjakat,kebutuhan 

diklat teknis, laporan hasil pemeriksaan, standar kompetensi jabatan

dokumen

2 menyiapkan surat jawaban atas surat pengaduan, bahan-bahan yang berkaitan dengan surat 

pengaduan, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, konsep surat peringatan/teguran, konsep 

surat tentang tindak lanjut surat peringatan/ teguran, menyiapkan instrumen evaluasi 

pelaksanaan rekruitmen pegawai,

dokumen

3 membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam analisis jabatan, membuat laporan 

hasil analisis jabatan, membuat konsep kajian tentang klasifikasi jabatan, membuat konsep 

kajian tentang pengembangan sistem pengelolaan kepegawaian, membuat naskah konsep 

pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian

dokumen

4 memeriksa usul perpindahan pegawai, memeriksa keberatan DUK, memeriksa nota usul 

peninjauan masa kerja, memeriksa usul penetapan cltn/tewas/anumerta

dokumen

5 menginventarisasi data yang berkaitan dengan kesejahteraan, menginventarisasi seluruh 

jabatan pada instansi pemerintah untuk memperoleh jumlah data/informasi jabatan

dokumen

6 menganalisis data jabatan, menganalisis setiap struktur untuk mengetahui eselonering setiap 

nomenklatur jabatan, menganalisis bahan/data penyusunan pola dasar karir

dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

7 mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan penelusuran bakat pegawai, mengidentifikasi 

permasalahan gaji, tunjangan dan kesejahteraan

dokumen

8 menginventarisasi dan menganalisis bahan-bahan pengembangan sistem pengelolaan arsip 

pegawai

dokumen

9 menyempurnaan konsep sistem pengelolaan dokumen kepegawaian dokumen

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan laporan

34. Uraian jenis kegiatan Analis Kepegawaian Penyelia

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 memeriksa usul formasi, memeriksa nota usul peninjauan masa kerja dokumen

2 memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen kepegawaian, memeriksa dan meneliti berkas 

yang bermasalah, memeriksa usul pensiun/kpp dan pensiun janda/dudanya

dokumen

3 menyiapkan surat pengantar pertimbangan teknis kenaikan pangkat, menyiapkan 

SPMT/SPMJ/SPP/SPMMDJ, menyiapkan naskah pemberitahuan/peringatan kepada pejabat 

fungsional

dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

4 menyiapkan usul pemberian penghargaan/tanda jasa dokumen

5 memelihara keakuratan, kelengkapan dan kekinian informasi pegawai, menginventarisasi 

jabatan

dokumen

6 menganalisis keabsahan data mutasi pegawai, meneliti surat-surat pengaduan, menganalisis 

data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian

dokumen

7 mengidentifikasi bahan/data norma standar prosedur (NRP) dokumen

8 mengumpulkan referensi/literatur tentang evaluasi jabatan, mengumpulkan data jabatan, 

mengumpulkan bahan-bahan pengembangan sistem pengelolaan dokumen pegawai

dokumen

9 membuat laporan hasil analisis jabatan laporan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

35. Uraian jenis kegiatan Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyiapkan bahan pembahasan rencana usulan formasi, bahan rapat persiapan pengadaan 

pegawai, berita acara penyerahan Karpeg dan Karis/ Karsu, surat jawaban permasalahan

dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

kepegawaian, data peserta diklat, data perorangan calon penerima

2 memeriksa berkas usul kenaikan pangkat PNS, permohonan perpindahan pegawai, usul 

peninjauan masa kerja dan usul pemberhentian pegawai

dokumen

3 mengawasi pelaksaan ujian saringan dokumen

4 menyusun daftar urut kepangkatan dokumen

5 mengelola data mutasi keluarga dokumen

6 Entry data kepegawaian kedalam media komputer dokumen

7 mengumpulkan data dokumen

8 menyusun laporan laporan

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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36. Uraian jenis kegiatan Analis Kepegawaian Pelaksana

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyiapkan naskah pengumuman penerimaan pegawai, surat perintah melaksanakan tugas, 

usul permintaan Karpeg dan Karis/ Karsu, bahan/ berkas usulan kenaikan pangkat, usul 

perpindahan pegawai, surat penawaran/ pemberitahuan pelaksanaan diklat, surat panggilan 

mengikuti diklat, surat usulan untuk memperoleh tunjangan, kelengkapan usul pensiun/ KP 

pengabdian, data pegawai yang berhenti sebelum BUP

dokumen

2 memeriksa kelengkapan berkas lamaran dokumen

3 menyusun daftar jabatan yang lowong, daftar pegawai yang akan memperoleh kenaikan gaji 

berkala, daftar pegawai yang akan menerima penghargaan/ tanda jasa

dokumen

4 mencatat mutasi keluarga, dokumen kepegawaian ke dalam buku pengendalian, perubahan 

data pensiun baru

dokumen

mengumpulkan dan memeriksa data kepegawaian dokumen

5 mendata pegawai yang belum memiliki Karpeg/ Taspen/ Askes, pegawai yang akan menerima 

pengharghaan, pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun

dokumen

6 mengelola PPKP, dokumen ke dalam tata naskah PNS, daftar hadir dokumen

7 scanning dokumen kepegawaian ke dalam media komputer laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

8 menyusun laporan laporan

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

37. Uraian jenis kegiatan Arsiparis Pelaksana

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mencatat, menyeleksi surat/ naskah naskah

2 melakukan pengeditan data base, penggabungan data kearsipan dan penyesuaian struktur ke 

dalam aplikasi kearsipan

nomor

3 membuat inventaris arsip berbahasa indonesia inventaris

4 melakukan penyimpanan dan penataan arsip laporan

5 melakukan restorasi/ perbaikan arsip (penomoran arsip, menambal dan menyambung, 

menghilangkan debu, jamur dan kotoran lain, melakukan pengepresan arsip, penentuan 

bahan, formulasi restorasi, dan mengeringkan arsip secara manual)

bundel/ jilid/ 

lembar/ formula

6 melakukan rewashing arsip film, mikrofilm dan klise/ negatif foto, melakukan recleaning arsip 

video, melakukan rewinding arsip rekaman suara

lembar
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

7 melakukan perawatan (arsip tekstual, microfische, microfilm, film , video, negative foto, rekaman 

suara/ sejarah lisan)

berkas

8 melakukan alih media arsip kertas ke mikrofilm, mikrofische dan cd, video bundel

9 memberikan layanan arsip konvensional nomor

10 melaksanakan kegiatan publikasi arsip pandang dengar melalui media elektronik sebagai 

pengumpul bahan

buku

11 mengumpulkan bahan pameran kearsipan laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

38. Uraian jenis kegiatan Pranata Hubungan Masyarakat Pertama

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun program pelayanan informasi dan kehumasan dan menyusun informasi strategis 

pemerintah sebagai anggota tim

laporan

2 merancang kegiatan teleconference laporan

3 mengolah konten media laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

4 menyusun berita pelayanan informasi dan kehumasan melalui media daring (online) naskah

5 menyusun naskah profil lembaga frekuensi

6 menyelenggarakan penerbitan materi pelayanan informasi untuk media daring (online), sebagai 

tim kreatif

frekuensi

7 menyusun bahan pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk dialog, menyusun konten 

yang tidak dipublikasikan untuk kehumasan dalam rangka hubungan antar lembaga dalam 

bentuk artikel atau opini

laporan

8 menganalisis data dan informasi dalam rangka pelaksanaan hubungan eksternal laporan

9 melaksanakan tugas peliputan kegiatan kelembagaan laporan

10 membuat artikel atau opini untuk penerbitan internal laporan

11 melakukan siaran melalui media internal laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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39. Uraian jenis kegiatan Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun rencana kerja kunjungan jurnalistik tor

2 mengolah konten media laporan

3 menyusun naskah pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk bahan tayang naskah

4 menyelenggarakan penerbitan materi pelayanan informasi untuk media daring (online), sebagai 

tim kreatif

frekuensi

5 memberikan ceramah dalam rangka pelaksanaan hubungan eksternal laporan

6 melaksanakan tugas sebagai penanggungjawab teknis dalam kegiatan teleconference dan 

melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan pelaksanaan hubungan internal, sebagai 

penanggungjawab teknis

laporan

7 menganalisis data dan informasi hubungan internal laporan

8 melakukan wawancara dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan laporan

9 mengumpulkan isu publik laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

10 memberikan konsultasi atau advokasi kepada pegawai laporan

11 mengevaluasi penyelenggaraan konferensi pers,seminar, lokakarya, atau pertemuan sejenis 

yang bersifat lokal

laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

40. Uraian jenis kegiatan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mengolah data untuk perencanaan pelayanan informasi, hubungan eksternal dan internal 

serta perencanaan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan

laporan

2 menyusun rencana kerja pelayanan informasi, hubungan eksternal dan internal tor

3 menyusun statistik pelayanan informasi dan kehumasan laporan

4 menyusun pedoman dan tata letak (layout) ruang konferensi pers, resepsi pers, seminar, 

lokakarya, rapat kerja, pameran atau kegiatan sejenis

konsep lay out
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

5 merancang penyelenggaraan open house publik internal, memberikan pelayanan informasi 

dalam bentuk ceramah, presentasi dan pidato

laporan dan 

naskah

6 melakukan survey lokasi atau tempat penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, 

rapat kerja, pameran, atau kegiatan sejenis

laporan

7 mengikuti rapat kerja pimpinan yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan kehumasan laporan

8 melaksanakan pelayanan informasi secara mobile, memantau pelaksanaan pameran dan 

memantau konten media daring (online)

laporan

9 membuat desain brosur, leaflet, atau terbitan sejenis lainnya dalam rangka pelayanan 

informasi dan membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang bersifat 

program, rutin dan berkala

laporan

10 menyusun materi layanan informasi untuk media pertunjukan rakyat laporan

11 menyusun konten yang tidak dipublikasikan untuk kehumasan dalam rangka hubungan 

antarlembaga, dalam bentuk infografis

naskah

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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41. Uraian jenis kegiatan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mengumpulkan data untuk perencanaan pelayanan informasi, perencanaan hubungan 

eksternal, dan perencanaan hubungan internal dan mengumpulkan data untuk penyusunan 

statistik pelayanan informasi dan kehumasan

laporan

2 menyusun rencana kebutuhan sarana, prasarana dan biaya penyelenggaraan kegiatan 

pelayanan informasi dan kehumasan

laporan

3 mengumpulkan data dan informasi untuk pelayanan informasi laporan

4 mengumpulkan konten media paket

5 mengentri data dan informasi untuk pelayanan informasi dan kehumasan paket

6 memutakhirkan data dan informasi publik paket

7 menyusun materi layanan informasi untuk media daring (online) naskah

8 melakukan pelayanan informasi secara stasioner (telepon, faksimile, surat elektronik, bantuan 

informasi (help desk), sms, pusat layanan informasi (call center), atau jejaring sosial)

frekuensi
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

9 membuat desain baliho untuk peningkatan pelaksanaan hubungan eksternal, dalam bentuk 

foto atau slide

laporan

10 memantau penempatan sarana dan fasilitas konferensi pers, seminar, lokakarya, atau 

pertemuan sejenis

laporan

11 mengorganisir peningkatan pelaksanaan hubungan internal laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

42. Uraian jenis kegiatan Pengelola Tata Usaha

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan surat menyurat lewat media pos, 

faxisimile, email sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan 

pekerjaan dapat berjalan dengan baik

dokumen

2 memproses, mengarsipkan dalam bentuk softcopy dan hardcopy, menggandakan surat-surat 

kedinasan

dokumen

3 mendistribusikan surat-surat kedinasan untuk diproses lebih lanjut dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

4 memproses penomoran surat-surat kedinasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku

dokumen

5 menerima dan mengecek kelengkapan dokumen, surat naskah, blanko dan bahan lainnya 

yang akan ditandatangani oleh pimpinan

dokumen

6 menyusun konsep surat menyurat di bidang tata usaha pimpinan dokumen

7 memantau dan mengendalikan proses administrasi tata usaha sesuai dengan bidang tugasnya 

agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal

dokumen

8 menyiapkan bahan retensi arsip dan menyusun konsep berita acara penghapusan arsip dokumen

9 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

43. Uraian jenis kegiatan Analis Hukum

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berkas berita acara pemeriksaan, dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

naskah perjanjian/ kontrak dan nota kesepahaman/ kesepakatan bersama (mou), peraturan 

perundang-undangan, surat pengaduan, surat keputusan dan temuan-temuan permasalahan 

hukum yang muncul karena pelaksanaan tugas kedinasan

2 menyusun konsep standarisasi untuk dokumen berita acara pemeriksaan, naskah perjanjian/ 

kontrak dan nota kesepahaman/ kesepakatan bersama (mou), peraturan perundang- 

undangan, surat pengaduan, surat keputusan dan berita acara terkait temuan-temuan 

permasalahan hukum yang muncul karena pelaksanaan tugas kedinasan

dokumen

3 menganalisis dan memverifikasi dokumen berita acara pemeriksaan, naskah perjanjian/ 

kontrak dan nota kesepahaman/ kesepakatan bersama (mou), peraturan perundang- 

undangan, surat pengaduan, surat keputusan dan berita acara terkait temuan-temuan 

permasalahan hukum yang muncul karena pelaksanaan tugas kedinasan

dokumen

4 melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan urusan hukum sesuai dengan 

prosedur yang berlaku

laporan

5 menyusun bahan dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan laporan

6 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

7 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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44. Uraian jenis kegiatan Pengelola Kepegawaian

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan kepegawaian sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik

laporan

2 memantau pengelolaan kepegawaian agar dalam pelaksanaannya terdapat kesesuaian dengan 

rencana awal

laporan

3 menerima, mencatat, memeriksa dan memproses berkas usulan KP, KGB, TASPEN, DRH, 

KARPEG, NPWP, KARIS/KARSU, ID CARD, KP4, DP3/PPKP, ASKES, SPT, SPMT untuk diproses 

lebih lanjut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi 

penyimpangan dalam pelaksanaannya

laporan

4 mencatat, mengelompokkan dan merekap data absensi elektronik pegawai setiap bulan di 

akhir bulannya untuk diproses lebih lanjut

laporan

5 memeriksa data daftar usulan tunjangan kinerja berdasarkan absensi elektronik dalam rangka 

proses usulan tunjangan kinerja

dokumen

6 memproses daftar usulan lembur, daftar usulan cuti, dan daftar usulan pegawai yang akan 

memasuki batas usia pensiun sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses 

lebih lanjut

dokumen

7 menerima, mencatat, memeriksa, mengelompokkan dan merekap data jenis jabatan fungsional 

tertentu untuk diproses lebih lanjut

dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

8 memproses data usulan kenaikan angka kredit, pengangkatan kembali dalam jabatan 

fungsional dan pembebasan sementara dari jabatan fungsional serta pemberhentian dari 

jabatan fungsional bagi pemangku jabatan fungsional tertentu sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk diproses lebih lanjut

dokumen

9 memeriksa dan mengkonsultasikan kendala yang timbul dalam pelaksanaan proses data 

disiplin pegawai dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk penyelesaian masalah

dokumen

10 mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka 

pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang 

optimal

laporan

11 melaporkan hasil kerja kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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45. Uraian jenis kegiatan Pengelola Urusan Kerumahtanggaan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menginventarisir dan mempelajari usulan rencana pemeliharaan dan pengelolaan 

kerumahtanggaan meliputi sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, keselamatan, dan 

ketertiban

dokumen

2 menyiapkan dokumen penetapan rencana pemeliharaan dan pengelolaan kerumahtanggaan 

meliputi sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, keselamatan, dan ketertiban

dokumen

3 menyusun konsep dokumen terkait pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan 

kerumahtanggaan meliputi sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, keselamatan, dan 

ketertiban meliputi antara lain dokumen jadwal pemeliharaan dan nota dinas

dokumen

4 melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan 

meliputi sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, keselamatan, dan ketertiban

laporan

5 menyiapkan dan memfasilitasi tempat serta sarana dan prasarana kegiatan kedinasan laporan

6 menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan pemeliharaan dan pengelolaan 

kerumahtanggaan meliputi sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, keselamatan, dan 

ketertiban

laporan

7 mendokumentasikan pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan kerumahtanggaan meliputi 

sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, keselamatan, dan ketertiban

laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

8 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

46. Uraian jenis kegiatan Pengelola Administrasi SABMN

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun dokumen perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik negara dokumen

2 menerima dan memeriksa usulan pengadaan barang milik negara untuk diproses lebih lanjut dokumen

3 menerima, memeriksa, mencatat dan menyusun dokumen usulan penetapan status 

penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara

dokumen

4 mendistribusikan barang milik negara kepada unit kerja terkait (dokumen serah terima) dokumen

5 memonitoring pengumpulan dan mendokumentasikan bukti kepemilikan barang milik negara dokumen

6 memproses dokumen pengamanan barang milik negara seperti pengajuan asuransi dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

7 menyusun dokumen neraca aset, pemindahtanganan (penjualan, tukar menukar, hibah, 

penyertaan modal pemerintah), berita acara pemusnahan, keputusan penghapusan

dokumen

8 mengelola data simak barang milik negara laporan

9 melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang milik negara laporan

10 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

47. Uraian jenis kegiatan Penyusun Bahan Publikasi dan Kehumasan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mengumpulkan, menganalisis dan mengolah pendapat masyarakat mengenai poltrada bali laporan

2 melaksanakan kegiatan layanan informasi melalui pelayanan langsung, website, dan media 

sosial serta media cetak (buletin, majalah, dan koran)

laporan

3 mengelola aplikasi Data dan Informasi laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

4 melaksanakan koordinasi dengan unit kerja internal dan eksternal terkait kegiatan 

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta perijinan untuk kegiatan 

publikasi dan kehumasan

laporan

5 menyusun laporan kegiatan kehumasan laporan

6 menyiapkan penyelenggaraan dengar pendapat, jumpa pers dan kunjungan pers laporan

7 menyiapkan bahan dan melaksanakan pameran peragaan dalam rangka penyebaran informasi 

tentang poltrada bali

laporan

8 menyiapkan acara keprotokolan poltrada bali laporan

9 melakukan pengiriman dan penerimaan berita melalui telepon, telegram, audio komunikasi, 

faksimile dan e-mail

laporan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan
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48. Uraian jenis kegiatan Penyusun Bahan Kerjasama

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menginventarisir dan mempelajari usulan rencana kerja sama diklat dan non diklat (seperti : 

sumber daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana, studi) baik dalam negeri maupun luar 

negeri

dokumen

2 menyiapkan dokumen penetapan rencana kerja sama diklat dan non diklat (seperti : sumber 

daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana, studi) baik dalam negeri maupun luar negeri

dokumen

3 menyusun konsep dokumen kerja sama diklat dan non diklat (seperti : sumber daya manusia, 

fasilitas sarana dan prasarana, studi) baik dalam negeri maupun luar negeri

dokumen

4 melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait perihal penyusunan dokumen kerja sama 

diklat dan non diklat (seperti : sumber daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana, studi) 

baik dalam negeri maupun luar negeri

laporan

5 menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan dokumen kerja sama laporan

6 mendokumentasikan kerja sama dokumen kerja sama diklat dan non diklat (seperti : sumber 

daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana, studi) baik dalam negeri maupun luar negeri

laporan

7 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

8 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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49. Uraian jenis kegiatan Sekretaris

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menerima, mengecek, mencatat dan mendistribusikan surat-surat kedinasan dan atau 

informasi pada lingkup pimpinan

dokumen

2 menyusun agenda kegiatan pimpinan dan mencatat dalam buku agenda dan/atau papan 

kegiatan

dokumen

3 menerima tamu dan mencatat identitasnya dengan menanyakan maksud kedatangannya dan 

menyampaikan perihalnya kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan serta mengaturnya 

untuk menghadap seusai dengan kepentingannya

laporan

4 menghubungi dan menginformasikan kepada unit dan instansi terkait tentang acara dan 

kegiatan pimpinan melalui surat, telepon, faksimili, e-mail, untuk bahan informai kepada 

pimpinan

laporan

5 mengingatkan pimpinan mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera 

dilaksanakan/dihadiri oleh pimpinan agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah 

disusun

laporan

6 mengirimkan surat balasan dan data konfirmasi dari instansi lain yang berkaitan 

dengan acara/jadwal kegiatan pimpinan dalam rangka koordinasi kegiatan pimpinan

dokumen

7 menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan oleh pimpinan dan mendokumentasikan 

bahan-bahan tersebut termasuk risalah rapat atau kebijakan yang diputuskan oleh pimpinan

dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

8 memastikan kesiapan akomodasi dan transportasi perjalanan dinas pimpinan laporan

9 menerima dan mengecek kelengkapan dokumen, surat naskah, blanko dan bahan lainnya 

yang akan ditandatangani oleh pimpinan

dokumen

10 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

50. Uraian jenis kegiatan Pengelola BMN

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menginventarisir usulan perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik negara dokumen

2 menyusun dokumen usulan pengadaan barang milik negara dokumen

3 menerima, menghitung, mencatat, dan persediaan jumlah dan kondisi barang milik negara 

serta mendistribusikan ke unit terkait

dokumen

4 memberikan identitas pada barang milik negara laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

5 melaksanakan pengawasan barang milik negara melalui kegiatan stock opname laporan

6 menginventarisir barang milik negara dalam rangka pemusnahan dan/atau penghapusan dokumen

7 menyusun dokumen usulan pemusnahan dan/atau penghapusan barang milik negara dokumen

8 memberikan layanan permintaan dan peminjaman barang milik negara sesuai prosedur dokumen

9 menginvetarisir barang milik negara dalam rangka kegiatan pemeliharaan dokumen

10 menyusun dokumen usulan pemeliharaan barang milik negara dokumen

11 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

51. Uraian jenis kegiatan Petugas Operasional Kendaraan Dinas

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mempersiapkan kelayakan kondisi kendaraan bermotor laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

2 menyiapkan dan mengatur penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor serta 

perlengkapannya

laporan

3 bertanggung jawab dibidang pengelolaan kendaraan dinas laporan

4 membuat laporan kendaraan dinas sesuai dengan perjalanan yang ditempuh guna perawatan 

secara berkala

laporan

5 mengajukan rencana operasional biaya kendaraan dinas laporan

6 melakukan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan tidak bermotor laporan

7 mengawasi pemakaian kendaraan dinas agar siap pakai untuk kegiatan laporan

8 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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52. Uraian jenis kegiatan Pengadministrasi Umum

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk dan surat keluar, sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian

berkas

2 mendistribusikan surat masuk dan surat keluar ke bagian /unit terkait berkas

3 memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

agar memudahkan pengendalian

berkas

4 mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian

dokumen

5 mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib 

administrasi

dokumen

6 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

7 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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53. Uraian jenis kegiatan Teknisi Listrik, Air dan AC

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 melakukan pemeliharaan jaringan listrik, air dan ac laporan

2 mengawasi dan menginventarisasi laporan kerusakan dan perbaikan jaringan listrik, air dan ac laporan

3 memeriksa kerusakan listrik, air dan ac berdasarkan laporan untuk perbaikan laporan

4 memperbaiki kerusakan listrik, air dan ac yang rusak atau using berdasarkan hasil 

pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang atau perbaikan

laporan

5 melaporkan kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi 

dan pertanggungjawaban

laporan

6 pemeliharaan genset dan kebutuhan bahan bakarnya serta gardu PLN laporan

7 pemeliharaan Tandon Air, Ground Tank, Pengelolaan IPAL dan Pengelolaan Septic Tank laporan

8 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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54. Uraian jenis kegiatan Teknisi Bangunan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 melakukan pemeliharaan bangunan di lingkungan kantor laporan

2 mengawasi dan menginventarisasi laporan kerusakan dan perbaikan bangunan laporan

3 menyusun kebutuhan terkait pemeliharaan dan perbaikan bangunan laporan

4 memeriksa kerusakan bangunan berdasarkan laporan untuk perbaikan laporan

5 memperbaiki kerusakan bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan 

penggantian atau perbaikan

laporan

6 melaporkan kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi 

dan pertanggungjawaban

laporan

7 mengelola fasilitas Alat Pemadam Kebakaran di Lingkungan Kantor checklist

8 mengelola pemeliharaan fasilitas lift di Lingkungan Kantor checklist

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan
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55. Uraian jenis kegiatan Penata Laksana Barang Terampil

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mengidentifikasi dan mengumpulkan data/dokumen BMN/D untuk penyusunan rencana 

kebutuhan BMN pengadaan berupa tanah dan/atau bangunan

dokumen

2 mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memutakhirkan data/dokumen untuk penyusunan 

rencana kebutuhan BMN pemeliharaan

dokumen

3 mengidentifikasi dan mengumpulkan data/dokumen usulan penggunaan BMN dokumen

4 menyusun surat permohonan penggunaan BMN beserta dokumen kelengkapannya, surat 

perjanjian penggunaan sementara BMN, berita acara serah terima penggunaan BMN, surat 

perjanjian penggunaan BMN

dokumen

5 menyusun surat perjanjian, berita acara serah terima akhir, laporan perkembangan 

pelaksanaan, laporan berakhirnya sewa/pinjam pakai BMN

dokumen

6 mengidentifikasi dan mengumpulkan data/dokumen usulan pemusnahan BMN dokumen

7 menyusun surat usulan pemusnahan BMN beserta dokumen kelengkapannya dan surat 

usulan penghapusan BMN beserta dokumen kelengkapannya

dokumen

8 menyusun berita acara pemusnahan dan laporan pelaksanaan penghapusan BMN dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

9 melakukan pendataan awal dan inventarisasi BMN dokumen

10 melakukan pelaporan inventarisasi BMN tingkat Kuasa Pengguna Barang laporan

11 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

56. Uraian jenis kegiatan Ketua Program Studi Teknologi Mekanika Otomotif

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun rencana kegiatan program studi teknologi mekanika otomotif dokumen

2 menyusun bahan persiapan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di bidang teknologi 

mekanika otomotif

a. menyusun jadwal perkuliahan

b. menyusun jadwal dosen

dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

c. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran

3 mengkoordinasikan penyusunan kurikulum, silabi, rencana pembelajaran semester dan bahan 

ajar program studi teknologi mekanika otomotif

laporan

4 menyusun dan mengembangkan materi pengajaran sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi

Laporan

5 melakukan monitoring program pendidikan dan pengajaran Laporan

6 mengendalikan validitas alat uji/tes, alat peraga/media pengajaran dan penyusunan modul 

pengajaran

laporan

7 menyusun jadwal pelaksanaan, pengawasan kegiatan kokurikuler Laporan

8 menyusun kriteria dan memilih Dosen penguji/pemeriksa laporan praktik kerja dan 

pembimbing tugas akhir

laporan

9 merencanakan jadwal seminar tugas akhir, pembinaan aktivitas taruna di bidang akademik 

dan ujian semester/akhir program

laporan

10 melaksanakan pengelolaan data akademik taruna pada pangkalan data perguruan tinggi laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

(PDPT) / Sistem Informasi Akademik

11 mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran program studi

teknologi mekanika otomotif

a. melakukan evaluasi hasil belajar, menentukan status taruna peserta ujian

b. melakukan penilaian prestasi akademik taruna dan kinerja Dosen

c. melakukan evaluasi realisasi kurikulum dan silabus serta pencapaian tujuan pendidikan 

dan pengajaran

d. mengusulkan pengembangan keilmuan Dosen, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat

e. merencanakan dan melakukan evaluasi Dosen pengampu mata kuliah dan asisten Dosen

f. melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi prosedur mutu program studi 

kepada Satuan Penjaminan Mutu

laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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57. Uraian jenis kegiatan Penyusun Program Proses Belajar Mengajar

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mengumpulkan bahan dan menyusun konsep rencana kegiatan program studi teknologi 

mekanika otomotif

Dokumen

2 menyusun konsep jadwal perkuliahan, jadwal dosen dan dokumen usulan kebutuhan sarana 

dan prasarana pembelajaran

Dokumen

3 mengumpulkan bahan dan menyusun konsep pengembangan materi pengajaran sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Dokumen

4 mengumpulkan modul pengajaran dan menelaah kesesuaiannya dengan pengetahuan dan 

teknologi terbaru

Dokumen

5 menyusun konsep jadwal pelaksanaan, pengawasan kegiatan kokurikuler Dokumen

6 menyusun konsep kriteria dan memilih Dosen penguji/pemeriksa laporan praktik kerja dan 

pembimbing tugas akhir

Dokumen

7 menyusun konsep jadwal seminar tugas akhir, pembinaan aktivitas taruna di bidang akademik 

dan ujian semester/akhir program

Dokumen

8 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran program 

studi teknologi mekanika otomotif

a. menyusun bahan evaluasi hasil belajar, menentukan status taruna peserta ujian

b. menyusun bahan penilaian prestasi akademik taruna dan kinerja dosen

laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

c. menyusun bahan evaluasi realisasi kurikulum dan silabus serta pencapaian tujuan 

pendidikan dan pengajaran

d. mengumpulkan bahan pengembangan keilmuan dosen, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat

e. mengumpulkan bahan dan menyusun rencana evaluasi Dosen pengampu mata kuliah dan 

asisten Dosen

f. mengumpulkan bahan dan menyusun perbaikan dokumentasi prosedur mutu program 

studi kepada Satuan Penjaminan Mutu

9 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Laporan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

58. Uraian jenis kegiatan Pemroses Data Operasional Pendidikan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mengumpulkan dokumen usulan penyusunan kurikulum, silabi, rencana pembelajaran 

semester dan bahan ajar program studi teknologi mekanika otomotif

Dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

2 menyiapkan dokumen evaluasi penilaian kegiatan belajar mengajar Dokumen

3 mendistribusikan dokumen evaluasi penilaian kegiatan belajar mengajar Dokumen

4 merekapitulasi dokumen evaluasi penilaian kegiatan belajar mengajar Dokumen

5 memeriksa validitas alat uji/tes, alat peraga/media pengajaran Laporan

6 melaksanakan pengawasan kegiatan kokurikuler sesuai jadwal yang telah disusun laporan

7 membuat konsep dan mengadministrasikan surat pemberitahuan kepada Dosen 

mengenai penugasan sebagai pengajar, penguji, pemeriksa laporan praktek kerja dan/atau 

pembimbing laporan tugas akhir

Dokumen

8 membuat rekap kehadiran Dosen dan taruna Dokumen

9 melaksanakan updating data akademik taruna pada pangkalan data perguruan tinggi 

(PDPT)/Sistem Informasi Akademik

Dokumen

10 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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59. Uraian jenis kegiatan Ketua Program Studi Manajemen Logistik

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun rencana kegiatan program studi manajemen logistik dokumen

2 menyusun bahan persiapan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di bidang logistik

a. menyusun jadwal perkuliahan

b. menyusun jadwal dosen

c. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran

dokumen

3 mengkoordinasikan penyusunan kurikulum, silabi, rencana pembelajaran semester dan bahan 

ajar program studi logistik

laporan

4 menyusun dan mengembangkan materi pengajaran sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi

Laporan

5 melakukan monitoring program pendidikan dan pengajaran Laporan

6 mengendalikan validitas alat uji/tes, alat peraga/media pengajaran dan penyusunan modul 

pengajaran

laporan

7 menyusun jadwal pelaksanaan, pengawasan kegiatan kokurikuler Laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

8 menyusun kriteria dan memilih Dosen penguji/pemeriksa laporan praktik kerja dan 

pembimbing tugas akhir

laporan

9 merencanakan jadwal seminar tugas akhir, pembinaan aktivitas taruna di bidang akademik 

dan ujian semester/akhir program

laporan

10 melaksanakan pengelolaan data akademik taruna pada pangkalan data perguruan tinggi 

(PDPT)/Sistem Informasi Akademik

laporan

11 mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran program studi 

manajemen logistik

a. melakukan evaluasi hasil belajar, menentukan status taruna peserta ujian

b. melakukan penilaian prestasi akademik taruna dan kinerja Dosen

c. melakukan evaluasi realisasi kurikulum dan silabus serta pencapaian tujuan pendidikan 

dan pengajaran

d. mengusulkan pengembangan keilmuan Dosen, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat

e. merencanakan dan melakukan evaluasi Dosen pengampu mata kuliah dan asisten Dosen

laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

f. melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi prosedur mutu program studi 

kepada Satuan Penjaminan Mutu

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

60. Uraian jenis kegiatan Penyusun Program Proses Belajar Mengajar

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mengumpulkan bahan dan menyusun konsep rencana kegiatan program studi manajemen 

logistik

Dokumen

2 menyusun konsep jadwal perkuliahan, jadwal dosen dan dokumen usulan kebutuhan sarana 

dan prasarana pembelajaran

Dokumen

3 mengumpulkan bahan dan menyusun konsep pengembangan materi pengajaran sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Dokumen

4 mengumpulkan modul pengajaran dan menelaah kesesuaiannya dengan pengetahuan dan 

teknologi terbaru

Dokumen

5 menyusun konsep jadwal pelaksanaan, pengawasan kegiatan kokurikuler Dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

6 menyusun konsep kriteria dan memilih Dosen penguji/pemeriksa laporan praktik kerja dan 

pembimbing tugas akhir

Dokumen

7 menyusun konsep jadwal seminar tugas akhir, pembinaan aktivitas taruna di bidang akademik 

dan ujian semester/akhir program

Dokumen

8 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran program

studi manajemen logistik

a. menyusun bahan evaluasi hasil belajar, menentukan status taruna peserta ujian

b. menyusun bahan penilaian prestasi akademik taruna dan kinerja dosen

c. menyusun bahan evaluasi realisasi kurikulum dan silabus serta pencapaian tujuan 

pendidikan dan pengajaran

d. mengumpulkan bahan pengembangan keilmuan dosen, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat

e. mengumpulkan bahan dan menyusun rencana evaluasi Dosen pengampu mata kuliah dan 

asisten Dosen

f. mengumpulkan bahan dan menyusun perbaikan dokumentasi prosedur mutu program 

studi kepada Satuan Penjaminan Mutu

laporan

9 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Laporan

*
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

61. Uraian jenis kegiatan Pemroses Data Operasional Pendidikan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mengumpulkan dokumen usulan penyusunan kurikulum, silabi, rencana pembelajaran 

semester dan bahan ajar program studi manajemen logistik

Dokumen

2 menyiapkan dokumen evaluasi penilaian kegiatan belajar mengajar Dokumen

3 mendistribusikan dokumen evaluasi penilaian kegiatan belajar mengajar Dokumen

4 merekapitulasi dokumen evaluasi penilaian kegiatan belajar mengajar Dokumen

5 memeriksa validitas alat uji/tes, alat peraga/media pengajaran Laporan

6 melaksanakan pengawasan kegiatan kokurikuler sesuai jadwal yang telah disusun laporan

7 membuat konsep dan mengadministrasikan surat pemberitahuan kepada Dosen 

mengenai penugasan sebagai pengajar, penguji, pemeriksa laporan praktek kerja dan/atau 

pembimbing laporan tugas akhir

Dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

8 membuat rekap kehadiran Dosen dan taruna Dokumen

9 melaksanakan updating data akademik taruna pada pangkalan data perguruan tinggi 

(PDPT) / Sistem Informasi Akademik

Dokumen

10 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

62. Uraian jenis kegiatan Ketua Program Studi Manajemen Transportasi Jalan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun rencana kegiatan program studi manajemen transportasi jalan dokumen

2 menyusun bahan persiapan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di bidang manajemen 

transportasi jalan

a. menyusun jadwal perkuliahan

b. menyusun jadwal dosen

c. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran

dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

3 mengkoordinasikan penyusunan kurikulum, silabi, rencana pembelajaran semester dan bahan 

ajar program studi manajemen transportasi jalan

laporan

4 menyusun dan mengembangkan materi pengajaran sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi

Laporan

5 melakukan monitoring program pendidikan dan pengajaran Laporan

6 mengendalikan validitas alat uji/tes, alat peraga/media pengajaran dan penyusunan modul 

pengajaran

laporan

7 menyusun jadwal pelaksanaan, pengawasan kegiatan kokurikuler Laporan

8 menyusun kriteria dan memilih Dosen penguji/pemeriksa laporan praktik kerja dan 

pembimbing tugas akhir

laporan

9 merencanakan jadwal seminar tugas akhir, pembinaan aktivitas taruna di bidang akademik 

dan ujian semester/akhir program

laporan

10 melaksanakan pengelolaan data akademik taruna pada pangkalan data perguruan tinggi 

(PDPT)/Sistem Informasi Akademik

laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

11 mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran program studi logistik

a. melakukan evaluasi hasil belajar, menentukan status taruna peserta ujian

b. melakukan penilaian prestasi akademik taruna dan kinerja Dosen

c. melakukan evaluasi realisasi kurikulum dan silabus serta pencapaian tujuan pendidikan 

dan pengajaran

d. mengusulkan pengembangan keilmuan Dosen, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat

e. merencanakan dan melakukan evaluasi Dosen pengampu mata kuliah dan asisten Dosen

f. melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi prosedur mutu program studi 

kepada Satuan Penjaminan Mutu

laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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63. Uraian jenis kegiatan Penyusun Program Proses Belajar Mengajar

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mengumpulkan bahan dan menyusun konsep rencana kegiatan program studi manajemen 

transportasi jalan

Dokumen

2 menyusun konsep jadwal perkuliahan, jadwal dosen dan dokumen usulan kebutuhan sarana 

dan prasarana pembelajaran

Dokumen

3 mengumpulkan bahan dan menyusun konsep pengembangan materi pengajaran sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Dokumen

4 mengumpulkan modul pengajaran dan menelaah kesesuaiannya dengan pengetahuan dan 

teknologi terbaru

Dokumen

5 menyusun konsep jadwal pelaksanaan, pengawasan kegiatan kokurikuler Dokumen

6 menyusun konsep kriteria dan memilih Dosen penguji/pemeriksa laporan praktik kerja dan 

pembimbing tugas akhir

Dokumen

7 menyusun konsep jadwal seminar tugas akhir, pembinaan aktivitas taruna di bidang akademik 

dan ujian semester/akhir program

Dokumen

8 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran program 

studi manajemen transportasi jalan

a. menyusun bahan evaluasi hasil belajar, menentukan status taruna peserta ujian

b. menyusun bahan penilaian prestasi akademik taruna dan kinerja dosen

laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

c. menyusun bahan evaluasi realisasi kurikulum dan silabus serta pencapaian tujuan 

pendidikan dan pengajaran

d. mengumpulkan bahan pengembangan keilmuan dosen, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat

e. mengumpulkan bahan dan menyusun rencana evaluasi Dosen pengampu mata kuliah dan 

asisten Dosen

f. mengumpulkan bahan dan menyusun perbaikan dokumentasi prosedur mutu program 

studi kepada Satuan Penjaminan Mutu

9 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Laporan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

64. Uraian jenis kegiatan Pemroses Data Operasional Pendidikan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mengumpulkan dokumen usulan penyusunan kurikulum, silabi, rencana pembelajaran 

semester dan bahan ajar program studi manajemen transportasi jalan

Dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

2 menyiapkan dokumen evaluasi penilaian kegiatan belajar mengajar Dokumen

3 mendistribusikan dokumen evaluasi penilaian kegiatan belajar mengajar Dokumen

4 merekapitulasi dokumen evaluasi penilaian kegiatan belajar mengajar Dokumen

5 memeriksa validitas alat uji/tes, alat peraga/media pengajaran Laporan

6 melaksanakan pengawasan kegiatan kokurikuler sesuai jadwal yang telah disusun laporan

7 membuat konsep dan mengadministrasikan surat pemberitahuan kepada Dosen 

mengenai penugasan sebagai pengajar, penguji, pemeriksa laporan praktek kerja dan/atau 

pembimbing laporan tugas akhir

Dokumen

8 membuat rekap kehadiran Dosen dan taruna Dokumen

9 melaksanakan updating data akademik taruna pada pangkalan data perguruan tinggi 

(PDPT)/S:stem Informasi Akademik

Dokumen

10 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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65. Uraian jenis kegiatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 melaksankaan penelitian dan pengabdian masyarakat laporan

2 menyusun kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan mutu penelitian dan 

pengabdian masyarakat, seminar, lokakarya dan ilmu lainnya

laporan

3 menyusun dokumen rekomendasi persetujuan proposal penelitian yang masuk dari segi mutu 

penelitian

dokumen

4 memonitor dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

dilaksanakan oleh dosen

laporan

5 menyusun dan mengelola jurnal hasil penelitian dokumen

6 mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat serta hasil 

penelitian

laporan

7 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

8 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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66. Uraian jenis kegiatan Pengelola Administrasi Penelitian

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dokumen

2 menyusun konsep kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan mutu penelitian, 

seminar, lokakarya dan ilmu lainnya

dokumen

3 menyusun konsep dokumen rekomendasi persetujuan proposal penelitian yang masuk dari 

segi mutu penelitian

dokumen

4 menyiapkan bahan monitoring dan koordinasi kegiatan penelitian laporan

5 menyiapkan bahan penyusunan dan pengelolan jurnal hasil penelitian serta melakukan 

koordinasi dengan dewan redaksi

dokumen

6 mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian laporan

7 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

8 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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67. Uraian jenis kegiatan Pengelola Administrasi Pengabdian Masyarakat

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyiapkan bahan pelaksanaan pengabdian masyarakat dokumen

2 menyusun konsep kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan mutu pengabdian 

masyarakat

dokumen

3 menyusun konsep dokumen rekomendasi persetujuan proposal pengabdian masyarakat dokumen

4 menyiapkan bahan monitoring dan koordinasi kegiatan pengabdian masyarakat laporan

5 mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat laporan

6 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

7 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

68. Uraian jenis kegiatan Kepala Pusat Pembangunan Karakter

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 melaksanakan kegiatan masa dasar pembentukan karakter (madatukar) dan masa dasar 

bimbingan mental (mabintal)

data
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

2 melaksanakan kegiatan outing dan bakti sosial laporan

3 melaksanakan evaluasi kondite dan Samapta data

4 melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengasuh dan pelatih (diklat 

kepemimpinan lapangan, diklat garbintal plin, diklat sarsimen, diklat pembentukan karakter, 

diklat kepengasuhan taruna dll)

laporan

5 melaksanakan kegiatan pelatihan PBB, penilaian sikap/kondite dan kepemimpinan dan 

manajemen organisasi kompi peserta didik

laporan

6 melaksanakan pelayanan psikologi civitas akademika (pelayanan konseling, pelayanan 

bimbingan dan psikoedukasi, pelayanan psikoterapi, treatmen khusus kepribadian)

laporan

7 melaksanakan pengembangan kreativitas peserta diklat di dalam dan diluar kampus serta 

program pembentukan jasmani seperti pelatihan samapta dan tes kesamaptaan

laporan

8 menyusun dan melaksanakan jadwal kegiatan ekstrakurikuler (drumband, seni tari, marawis 

dan les bahasa inggris) dan kegiatan kokurikuler (les mengemudi)

laporan

9 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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69. Uraian jenis kegiatan Penyusun Bahan Sikap Mental, Jiwa Korsa dan Keagamaan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun jadwal kegiatan terkait jiwa korsa, keagamaan, olahraga dan seni bagi peserta diklat dokumen

2 melaksanakan kegiatan terkait jiwa korsa, keagamaan, olahraga dan seni dokumen

3 memonitor kehgadiran peserta diklat dalam kegiatan terkait jiwa korsa, keagamaan, olahraga 

dan seni

laporan

4 menyusun konsep penyusunan bahan sikap mental, jiwa korsa, keagamaan, olahraga dan seni 

sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan

laporan

5 mendiskusikan konsep penyusunan bahan sikap mental, jiwa korsa, keagamaan, olahraga dan 

seni dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan 

penyusunan bahan sikap mental, jiwa korsa dan keagamaan

laporan

6 mengevaluasi proses penyusunan bahan sikap mental, jiwa korsa, keagamaan, olahraga dan 

seni sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran

laporan

7 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

8 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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70. Uraian jenis kegiatan Petugas Pembinaan Mental, Moral dan Disiplin (PMMD)

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun jadwal kegiatan pembinaan mental, moral dan disiplin bagi peserta diklat dokumen

2 menyusun konsep dokumen usulan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan peserta diklat dokumen

3 memonitor kehadiran peserta diklat teknis untuk memulai dan mengakhiri suatu kegiatan laporan

4 memberikan pelatihan kepemimpinan dan kedisiplinan terhadap taruna/peserta diklat teknis laporan

5 menyiapkan dokumen usulan dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin bagi peserta diklat 

yang melakukan pelanggaran

dokumen

6 memonitor segala bentuk hukuman yang diberikan dan perubahan sikap taruna/peserta diklat 

teknis terkait pembangunan karakter setelah menjalankan hukuman tersebut

laporan

7 mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka 

pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang 

optimal

laporan

8 menyiapkan blangko surat ijin/surat jalan bagi peserta diklat dokumen

9 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

71. Uraian jenis kegiatan Psikolog

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 memberikan bimbingan konseling sivitas akademika laporan

2 memberikan pelatihan kepemimpinan dan kedisiplinan kepada sivitas akademika laporan

3 melaksanakan kegiatan psikotest sivitas akademika laporan

4 berkoordinasi dengan pihak ke tiga untuk melaksaakan kegiatan sikotes laporan

5 memonitor hasil psikotest sivitas akademika laporan

6 mengevaluasi hasil psikotest laporan

7 memonitor segala bentuk hukuman dan perubahan sikap setelah menjalankan hukuman laporan

8 memberikan dan mengevaluasi softskill kepada sivitas akademika laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

9 memberikan penghargaan berupa angka penghargaan terhadap prestasi yang diraih sivitas 

akademika

laporan

10 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

72. Uraian jenis kegiatan Konselor

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 memberikan bimbingan konseling sivitas akademika laporan

2 memberikan pelatihan kepemimpinan dan kedisiplinan kepada sivitas akademika laporan

3 melaksanakan kegiatan psikotest sivitas akademika laporan

4 berkoordinasi dengan pihak ke tiga untuk melaksaakan kegiatan sikotes laporan

5 memonitor hasil psikotest sivitas akademika laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

6 mengevaluasi hasil psikotest laporan

7 memonitor segala bentuk hukuman dan perubahan sikap setelah menjalankan hukuman laporan

8 memberikan dan mengevaluasi softskill kepada sivitas akademika laporan

9 memberikan penghargaan berupa angka penghargaan terhadap prestasi yang diraih sivitas 

akademika

laporan

10 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

73. Uraian jenis kegiatan Kepala Unit Asrama

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun konsep pedoman tata tertib dan Standar Operasional Prosedur penggunaan asrama, 

dapur, ruang makan dan permakanan, serta binatu

dokumen

2 memberikan sosialisasi terkait tata tertib dan Standar Operasional Prosedur penggunaan laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

asrama, dapur, ruang makan dan permakanan, serta binatu

3 merencanakan kebutuhan perlengkapan asrama, dapur, ruang makan dan permakanan, serta 

binatu

dokumen

4 memantau pelaksanakan penggunaan, pemeliharaan dan perawatan perlengkapan asrama, 

dapur, ruang makan dan permakanan, serta binatu

laporan

5 memberikan layanan penggunaan asrama, dapur, ruang makan dan permakanan, serta binatu laporan

6 mengatur pelaksanaan kegiatan perawatan, kebersihan dan keamanan asrama dapur, ruang 

makan serta lingkungannya

laporan

7 mengatur penempatan taruna, siswa ataupun tamu di asrama laporan

8 mengatur dan mengawasi penggunaan air dan listrik di asrama laporan

9 melaporkan perusakan dan kerusakan sarana dan prasarana asrama kepada atasan dan/atau 

unit lain

laporan

10 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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74. Uraian jenis kegiatan Petugas Asrama dan Rumah Dinas

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menginventarisir dan mengusulkan kebutuhan perlengkapan asrama, dapur, ruang makan 

dan permakanan, serta binatu

dokumen

2 memberikan layanan penggunaan asrama, dapur, ruang makan dan permakanan, serta binatu dokumen

3 merawat, menjaga kebersihan dan keamanan dalam lingkungan asrama laporan

4 membantu pelaksanaan penempatan taruna, siswa ataupun tamu di asrama laporan

5 mengawasi penggunaan air dan listrik di asrama laporan

6 mengidentifikasi perusakan dan kerusakan sarana dan prasarana asrama secara berkala laporan

7 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

8 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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75. Uraian jenis kegiatan Kepala Unit Perpustakaan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun rencana program kerja untuk kemajuan perpustakaan dokumen

2 merencanakan kegiatan untuk pengembangan perpustakaan dokumen

3 membuat laporan pengadaan perpustakaan dokumen

4 memelihara dan merawat aset-aset perpustakaan dokumen

5 menginventarisasi dan mencatat bahan pustaka dokumen

6 membuat laporan pencapaian hasil kegiatan pengembangan perpustakaan laporan

7 membuat laporan kegiatan bahan pustaka sebagai pengajuan pengadaan unit perpustakaan laporan

8 membuat data statistik pengunjung perpustakaan setiap bulannya laporan

9 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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76. Uraian jenis kegiatan Pustakawan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 membuat konsep pengembangan sistem informasi perpustakaan dokumen

2 mengumpulkan sumber-sumber informasi dan bahan pustaka dokumen

3 melakukan inventarisasi bahan pustaka yang ada di perpustakaan laporan

4 mengusulkan daftar pustaka laporan

5 melakukan katalogisasi bahan pustaka laporan

6 melakukan klarifikasi bahan pustaka dokumen

7 membuat laporan triwulan dan tahunan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan kepada 

kepala unit perpustakaan

laporan

8 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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77. Uraian jenis kegiatan Pengolah Data dan Dokumentasi Perpustakaan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data perpustakaan

dokumen

2 mengumpulkan dan memeriksa data sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data perpustakaan

dokumen

3 menganalisis data perpustakaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan masuk

dokumen

4 menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data perpustakaan yang masuk sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data 

perpustakaan yang akan diolah

dokumen

5 mencatat perkembangan dan permasalahan data perpustakaan secara periodik sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya

dokumen

6 mengolah dan menyajikan data perpustakaan dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai 

bahan proses lebih lanjut

dokumen

7 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

8 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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78. Uraian jenis kegiatan Kepala Unit Bahasa

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 merencanakan kebutuhan praktek bahasa bagi taruna dan pegawai dokumen

2 menyiapkan usulan kerja sama dalam rangka pengembangan praktek bahasa bagi taruna dan 

pegawai

dokumen

3 merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan/perawatan laboratorium bahasa bagi taruna 

dan pegawai

dokumen

4 memberikan sosialisasi, pelatihan atau pengenalan singkat tentang laboratorium bahasa bagi 

taruna dan pegawai

laporan

5 merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di laboratorium 

bahasa bagi taruna dan pegawai

laporan

6 menyusun konsep pedoman tata tertib dan Standar Operasional Prosedur penggunaan 

peralatan di laboratorium bahasa bagi taruna dan pegawai

dokumen

7 melaksanakan keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja (K3) pada laboratorium bahasa 

bagi taruna dan pegawai

laporan

8 melayani kegiatan penerjemahan bahasa laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

9 menyelenggarakan pengujian kompetensi bahasa dan toefl/toeic laporan

10 mengadministrasikan seluruh kegiatan laboratorium bahasa bagi taruna dan pegawai laporan

11 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

79. Uraian jenis kegiatan Petugas Laboratorium Bahasa Inggris

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menginventarisasi peralatan/sarana dan prasarana ruang laboratorium bahasa berkas

2 menyusun program pemeliharaan dan perawatan peralatan/sarana dan prasarana ruang 

laboratorium bahasa

dokumen

3 mengecek dan memonitor kondisi peralatan/sarana dan prasarana ruang laboratorium bahasa laporan

4 menyusun laporan kegiatan perbaikan dan perawatan peralatan/ sarana dan prasarana ruang 

laboratorium bahasa

laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

5 menyusun evaluasi kegiatan perbaikan dan perawatan peralatan/ sarana dan prasarana ruang 

laboratorium bahasa

laporan

6 merencanakan dan melaksanakan pelayanan praktek bahasa bagi taruna dan pegawai laporan

7 melakukan pengaturan, pelayanan dan pengawasan penggunaan ruang praktek bahasa laporan

8 menyiapkan dan mengisi log book atas penggunaan ruang praktek bahasa laporan

9 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

80. Uraian jenis kegiatan Kepala Unit Teknologi Informatika

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

l " T “ menyusun perencanaan dan pengembangan teknologi informatika laporan

2 mengembangkan teknologi informatika untuk aplikasi multimedia dan programmer laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

3 menyusun rencana pengembangan teknologi informatika untuk mendukung kegiatan diklat laporan

4 merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan / perawatan teknologi informatika laporan

5 melakukan pengaturan, pelayanan dan pengawasan penggunaan teknologi informatika laporan

6 membuat skenario bahan ajar praktek teknologi informatika laporan

7 membuat dan mengatur jadwal kegiatan ekstrakurikuler teknologi informatika laporan

8 melakukan inventarisasi dan identifikasi unit teknologi informatika laporan

9 mengusulkan pengadaan kebutuhan dan perbaikan perangkat keras (Hardware) dan perangkat 

lunak (Software)

laporan

10 menyiapkan dan mengisi log book atas penggunaan praktek teknologi informatika laporan

11 membuat rekapitulasi penggunaan praktek teknologi informatika laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan
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81. Uraian jenis kegiatan Pranata Komputer Pertama

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer dokumentasi

2 mengatur alokasi area database dalam media komputer dokumentasi

3 melakukan instalasi dan atau meningkatkan (upgrade) sistem komputer laporan

4 melakukan uji coba sistem komputer dan program paket laporan dan 

dokumentasi

5 melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer dan atau program paket dokumentasi

6 melakukan pencarian kembali database, uji coba sistem operasi sistem jaringan komputer, 

monitoring akses, perbaikan kerusakan sistem jaringan komputer

dokumentasi

7 membuat program paket dan membuat spesifikasi program dokumentasi

8 membuat petunjuk operasional sistem komputer, dokumentasi program paket, otorisasi akses 

kepada pemakai, sistem pengamanan sistem jaringan komputer, sistem prosedur pemanfaatan 

sistem jaringan komputer, laporan kejanggalan (anomali) sistem jaringan komputer, 

dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer, rancangan rinci sistem informasi, 

dokumentasi rincian sistem informasi, spesifikasi program

laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

9 mengimplementasikan rancangan database rancangan

10 memantau dan mengevaluasi penggunaan database laporan

11 menerapkan rancangan konfigurasi sistem jaringan komputer, mengembangkan dan atau 

meremajakan rancangan rinci sistem informasi dan program paket

dokumentasi

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

82. Uraian jenis kegiatan Pranata Komputer Penyelia

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 membuat program lanjutan dokumen program

2 mengembangkan dan atau meremajakan program lanjutan modul program

3 membuat data uji coba untuk program lanjutan dokumen

4 melaksanakan uji coba program lanjutan laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

5 membuat petunjuk operasional program lanjutan buku

6 menyusun dokumentasi program lanjutan dokumentasi

7 membuat rencana rinci pemeliharaan komputer dan peralatannya dokumentasi

8 membuat sistem prosedur operasi komputer buku pedoman

9 melakukan perbaikan terhadap gangguan sistem operasi komputer laporan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

83. Uraian jenis kegiatan Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 melakukan verifikasi data spasial peta

2 membuat program menengah dokumentasi
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

3 mengembangkan dan atau meremajakan program menengah spesifikasi 

program lama dan 

dokumentasi 

program baru

4 membuat data uji coba untuk program menengah dokumen

5 melaksanakan uji coba program menengah laporan

6 membuat petunjuk operasional program menengah laporan

7 menyusun dokumentasi program menengah dokumen

8 melakukan instalasi dan atau meningkatkan (upgrade) sistem operasi komputer/perangkat 

lunak/ sistem jaringan komputer

laporan

9 melakukan uji coba sistem operasi komputer laporan

10 melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer laporan

11 membuat dokumentasi pengelolaan komputer dokumentasi
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

84. Uraian jenis kegiatan Pranata Komputer Pelaksana

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 membuat program dasar laporan

2 membuat dokumentasi f ile  yang tersimpan dalam media komputer dokumentasi

3 melakukan verifikasi perekaman data data

4 melakukan dijitasi dan editing data spasial catatan dan peta

5 melakukan pemasangan peralatan sistem komputer/sistem jaringan komputer laporan

6 melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer dan sistem jaringan 

komputer

laporan

7 mengembangkan dan atau meremajakan program dasar spesifikasi 

program lama dan 

dokumentasi
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

program baru

8 membuat data dan melaksanakan uji coba untuk program dasar dokumen

9 membuat petunjuk pengoperasian program dasar buku pedoman

10 menyusun dokumentasi program dasar dokumentasi

11 membuat laporan operasi komputer dan hasil perekaman data laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan

85. Uraian jenis kegiatan Pengelola TI

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan IT sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik

laporan

2 memantau lalu lintas jaringan internet laporan

V-
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

3 menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh instansi laporan

4 menata dan merawat sistem cabling dan switching laporan

5 mengupdate data terbaru/pemuktahiran data yang dimunculkan di website data

6 melaksanakan penyediaan, instalasi dan perawatan aplikasi berupa grafis, multimedia, dll laporan

7 mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka 

pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang 

optimal

laporan

8 mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya

laporan

9 melaporkan hasil kerja kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi laporan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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86. Uraian jenis kegiatan Kepala Unit Laboratorium

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 merencanakan kebutuhan laboratorium dokumen

2 menyiapkan usulan kerja sama dalam rangka pengembangan laboratorium dokumen

3 merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan/ perawatan laboratorium dokumen

4 memberikan sosialisasi, pelatihan atau pengenalan singkat tentang laboratorium kepada 

peserta didik

laporan

5 merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di laboratorium laporan

6 menyusun konsep pedoman tata tertib dan Standar Operasional Prosedur penggunaan 

peralatan di laboratorium

dokumen

7 melaksanakan keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja (K3) pada laboratorium laporan

8 mengadministrasikan seluruh kegiatan laboratorium laporan

9 melakukan evaluasi seluruh kegiatan laboratorium laporan

10 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

87. Uraian jenis kegiatan Petugas Laboratorium

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menginventarisasi dan menyusun dokumen usulan kebutuhan di laboratorium dokumen

2 melaksanakan pemeliharaan/perawatan laboratorium laporan

3 memberikan pelayanan praktikum kepada peserta diklat di laboratorium laporan

4 mengadministrasikan seluruh kegiatan laboratorium laporan

5 menerima laporani perusakan dan kerusakan di laboratorium laporan

6 melakukan perbaikan alat di laboratorium yang tidak dapat ditangani oleh teknisi laboratorium 
atau melaporkan perbaikan untuk ditangani oleh pihak luar jika tidak bisa ditangani oleh 
petugas laboratorium

laporan

7 melakukan pengawasan terhadap perbaikan peralatan di laboratorium baik yang ditangani 
oleh teknisi laboratorium dan memeriksa serta menguji perbaikan-perbaikan yang telah 
dilaksanakan oleh teknisi laboratorium maupun pihak luar

laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

8 mengecek dan memonitor kondisi sarana dan prasarana di laboratorium, simulator, dan/atau 
bengkel/ workshop

laporan

9 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

88. Uraian jenis kegiatan Teknisi Laboratorium Mesin

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menginventarisasi kebutuhan di laboratorium mesin laporan

2 melaksanakan pemeliharaan/perawatan laboratorium mesin laporan

3 memberikan pelayanan praktikum kepada peserta diklat di laboratorium mesin data

4 mengadministrasikan seluruh kegiatan laboratorium mesin data

5 mengidentifikasi perusakan dan kerusakan di laboratorium mesin dokumen

6 melakukan perbaikan alat di laboratorium mesin laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

7 mengecek dan memonitor kondisi sarana dan prasarana di laboratorium mesin laporan

8 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan

89. Uraian jenis kegiatan Teknisi Laboratorium Simulator

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menginventarisasi kebutuhan di laboratorium simulator laporan

2 melaksanakan pemeliharaan/perawatan laboratorium simulator laporan

3 memberikan pelayanan praktikum kepada peserta diklat di laboratorium simulator data

4 mengadministrasikan seluruh kegiatan laboratorium simulator data

5 mengidentifikasi perusakan dan kerusakan di laboratorium simulator dokumen

6 melakukan perbaikan alat di laboratorium simulator laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

7 mengecek dan memonitor kondisi sarana dan prasarana di laboratorium simulator laporan

8 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan

90. Uraian jenis kegiatan Teknisi Laboratorium Otomotif

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menginventarisasi kebutuhan di laboratorium otomotif laporan

2 melaksanakan pemeliharaan/perawatan laboratorium otomotif laporan

3 memberikan pelayanan praktikum kepada peserta diklat di laboratorium otomotif data

4 mengadministrasikan seluruh kegiatan laboratorium otomotif data

5 mengidentifikasi perusakan dan kerusakan di laboratorium otomotif dokumen

6 melakukan perbaikan alat di laboratorium otomotif laporan



- 123 -

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

7 mengecek dan memonitor kondisi sarana dan prasarana di laboratorium otomotif laporan

8 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan

91. Uraian jenis kegiatan Kepala Unit Kesehatan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun rencana kegiatan pengelolaan poliklinik sebagai pedoman kerja berkas

2 menginvetarisir fasilitas poliklinik / peralatan medis data

3 mengajukan kebutuhan obat -  obatan dan fasilitas unit poliklinik laporan

4 menyusun standart -  pedoman pengelolaan unit poliklinik laporan

5 melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan peserta diklat dan pegawai laporan

6 monitoring pelaksanaan test kesehatan / medical check-up bagi peserta diklat / pegawai laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

7 menyusun jadwal pengelolaan unit poliklinik data

8 melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan 

evaluasi dan pertanggungjawaban

laporan

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan

92. Uraian jenis kegiatan Dokter Muda

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 melakukan pelayanan medik umum konsul pertama, pelayanan spesialistik konsul pertama 

dan konsultan

laporan

2 melakukan tindakan khusus kompleks tingkat I oleh dokter umum, tindakan spesialistik 

komplek tingkat i, tindakan medik spesialistik konsultan

laporan

3 melakukan tindakan darurat medik/P3K tingkat sedang laporan

4 melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

5 melakukan pemulihan mental tingkat sederhana, pemulihan mental kompleks tingkat I, 

pemulihan fisik tingkat sederhana, pemulihan fisik kompleks tingkat I

laporan

6 membuat catatan medik rawat jalan dan rawat inap laporan

7 melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar serta dari dalam laporan

8 menguji kesehatan individu dan menjadi tim penguji kesehatan laporan

9 melakukan visum et repertum  tingkat sederhana dan kompleks tingkat I laporan

10 melakukan tugas jaga panggilan/ on call dan melakukan penyuluhan medik laporan

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

93. Uraian jenis kegiatan Dokter Pertama

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 melakukan pelayanan medik umum dan spesialistik rawat jalan tingkat pertama laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

2 melakukan tindakan khusus tingkat sederhana dan tingkat sedang oleh dokter umum laporan

3 melakukan tindakan spesialistik tingkat sederhana dan tingkat sedang laporan

4 melakukan tindakan darurat medik/pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) tingkat 

sederhana

laporan

5 melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap laporan

6 melakukan pemulihan mental tingkat sederhana, pemulihan mental kompleks tingkat I, 

pemulihan fisik tingkat sederhana, pemulihan fisik kompleks tingkat I

laporan

7 membuat catatan medik rawat jalan dan rawat inap laporan

8 melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar serta dari dalam laporan

9 menguji kesehatan individu dan menjadi tim penguji kesehatan laporan

10 melakukan visum et repertum  tingkat sederhana dan kompleks tingkat I laporan

11 melakukan tugas jaga panggilan/ on call dan melakukan penyuluhan medik laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan
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94. Uraian jenis kegiatan Dokter Gigi Muda

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum konsul pertama laporan

2 melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik konsul rujukan pertama dan 

konsultan

laporan

3 melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sedang oleh Dokter Gigi umum, 

tindakan khusus medik gigi dan mulut spesialistik kompleks tingkat I, tindakan khusus 

medik gigi dan mulut spesialistik konsultan

laporan

4 melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sedang laporan

5 melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap laporan

6 melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana dan kompleks tingkat I laporan

7 membuat catatan medik gigi dan mulut rawat jalan dan rawat inap laporan

8 melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar serta dari dalam laporan

9 menguji kesehatan laporan

10 melakukan visum et repertum laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

11 melakukan tugas jaga panggilan/ on call laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan

95. Uraian jenis kegiatan Dokter Gigi Pertama

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat pertama dan pelayanan 

medik gigi dan mulut spesialistik rawat jalan tingkat pertama

laporan

2 melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sederhana oleh dokter gigi umum laporan

3 melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana laporan

4 melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana laporan

5 melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut laporan

6 mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

7 membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan laporan

8 melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar laporan

9 melayani atau menerima konsultasi dari dalam laporan

10 melakukan visum et repertum laporan

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

96. Uraian jenis kegiatan Perawat Pertama

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat, keperawatan lanjutan pada 

individu dan pada keluarga

dokumen

2 memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar/lanjut dokumen

3 merumuskan tujuan keperawatan pada individu dan tujuan keperawatan pada keluarga dalam 

rangka menyusun rencana tindakan keperawatan

dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

4 menetapkan tindakan keperawatan pada individu dan keluarga dalam rangka menyusun 

rencana tindakan keperawatan

dokumen

5 melakukan stimulasi tumbuh kembang pada individu dalam rangka melakukan upaya 

promotif

dokumen

6 memfasilitasi adaptasi dalam hospitalisasi pada individu dalam rangka melakukan upaya 

promotif

laporan

7 melaksanakan case find ing/deteksi dini/ penemuan kasus baru pada individu dalam rangka 

melakukan upaya promotif

laporan

8 melakukan support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu laporan

9 melakukan dokumentasi pelaksanaan tindakan keperawatan dokumen

10 melakukan supervisi lapangan laporan

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan
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97. Uraian jenis kegiatan Perawat Penyelia

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mengidentifikasi kebutuhan pendidikan kesehatan pada individu dan kelompok dalam rangka 

melakukan upaya promotif

dokumen

2 membentuk dan mempertahankan keberadaan kelompok masyarakat pemerhati masalah 

kesehatan

dokumen

3 melakukan isolasi pasien sesuai kondisinya dalam rangka melakukan upaya preventif pada 

individu

dokumen

4 memasang alat bantu khusus lain sesuai dengan kondisi dokumen

5 mengatur posisi pasien sesuai dengan rencana tindakan pembedahan dokumen

6 mengatur posisi netral kepala, leher, tulang punggung untuk meminimalisasi gangguan 

neurologis

laporan

7 memfasilitasi lingkungan dengan suhu yang sesuai dengan kebutuhan laporan

8 memberikan pertolongan kesehatan dalam situasi gawat darurat/bencana laporan

9 melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan dokumen

10 melakukan Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) stimulasi persepsi



- 132 -

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

11 melakukan TAK stimulasi sensorik

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan

98. Uraian jenis kegiatan Nutrisionis Pelaksana

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun data dan literature dalam rangka menyusun juklak/juknis, pedoman, standar gizi, 

makanan dan dietetik

dokumen

2 mencatat dan melaporkan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana di ruang penyimpanan 

sarana harian

dokumen

3 memeriksa ruang penyimpanan makanan secara harian dokumen

4 melakukan pengukuran tinggi badan (TB) dan berat badan (BB) di wilayah kerja sesuai 

kebutuhan

dokumen

5 melakukan pengukuran indeks masa tubuh (IMT) di wilayah kerja sesuai kebutuhan dokumen

6 melakukan perhitungan kandungan gizi makanan dokumen
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

7 menyediakan makanan biasa tambahan dan kapsul vitamin A laporan

8 menyediakan obat gizi laporan

9 memantau penggunaan bahan makanan secara harian laporan

10 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan. laporan

99. Uraian jenis kegiatan Apoteker Pertama

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan rencana tahunan laporan

2 mengolah data dalam rangka menyiapkan rencana tahunan, tingkat kesulitan I laporan

3 mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana tiga bulanan laporan

4 mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana tiga bulanan laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

5 mengumpulkan data/literatur dalam rangka penyiapan juklak/juknis laporan

6 membuat surat permintaan obat laporan

7 menganalisis bahan obat dalam rangka membuat sediaan obat jadi laporan

8 menguji mutu bahan obat dalam rangka membuat sediaan obat jadi tingkat kesulitan I laporan

9 membuat rekomendasi pengujian mutu dalam rangka membuat sediaan obat jadi tingkat 

kesulitan I

dokumen

10 menguji mutu obat jadi, tingkat kesulitan I laporan

11 melaksanakan sterilisasi bahan dan alat kesehatan laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan
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100. Uraian jenis kegiatan Asisten Apoteker Penyelia

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mengemas obat dan memberi etiket dalam rangka produksi sediaan farmasi steril produksi

2 melaksanakan penghapusan dalam rangka penghapusan perbekalan farmasi berita

3 menyusun laporan kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi laporan

4 membuat rincian pemakaian obat dan biayanya dalam rangka dispensing dosis unit lembar resep

5 menyiapkan sediaan intra vena dalam rangka sediaan intravena obat jadi

6 menyiapkan sediaan sitostatika dalam rangka sediaan sitostatika obat jadi

7 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan

101. Uraian jenis kegiatan Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 memilah-milah, mengelompokkan dan mengompilasi data-data dalam rangka penyiapan 

rencana kegiatan kefarmasian

paket
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

2 merekapitulasi data-data dalam rangka pemilihan perbekalan farmasi paket

3 merekapitulasi data-data dalam rangka perencanaan perbekalan farmasi tiap usulan

4 menyiapkan daftar usulan perbekalan farmasi dalam rangka pengadaan perbekalan farmasi 

melalui jalur pembelian

tiap usulan

5 menyiapkan daftar usulan perbekalan farmasi yang merupakan program pemerintah dalam 

rangka pengadaan perbekalan farmasi melalui jalur non pembelian

tiap usulan

6 mengemas obat dan memberi etiket dalam rangka produksi sediaan farmasi non steril produksi

7 menimbang dan atau mengukur bahan baku dalam rangka produksi sediaan farmasi steril produksi

8 menyiapkan obat dan membuat etiket dalam rangka dispensing resep individual lembar resep

9 menyiapkan kebutuhan obat untuk tiap kali pemakaian dalam rangka dispensing dosis unit lembar resep

10 menyiapkan komponen sediaan nutrisi parenteral total dalam rangka sediaan nutrisi 

parenteral total

tiap sediaan

11 membuang limbah obat dalam rangka sediaan sitostatika obat
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan

102. Uraian jenis kegiatan Asisten Apoteker Pelaksana

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mengumpulkan bahan-bahan atau data-data dari berbagai sumber/acuan dalam rangka 

penyiapan rencana kegiatan kefarmasian

paket

2 mengumpulkan data-data dalam rangka perencanaan perbekalan farmasi paket

3 menimbang dan atau mengukur bahan baku dalam rangka produksi sediaan farmasi non 

steril

produksi

4 menyiapkan ruangan, perlatan dan bahan-bahan untuk kegiatan produksi dalam rangka 

produksi sediaan farmasi steril

produksi

5 mengemas alat-alat dalam rangka sterilisasi sentral produksi

6 menerima dan memeriksa perbekalan farmasi dalam rangka penerimaan perbekalan farmasi berita acara
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

7 menyimpan perbekalan farmasi dalam rangka penyimpanan perbekalan farmasi berita acara

8 menerima dan menyeleksi persyaratan administrasi resep serta menghitung harga obatnya 

dalam rangka dispensing resep individual

laporan

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan

103. Uraian jenis kegiatan Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun rencana kegiatan laporan

2 mempersiapkan pasien secara khusus dan mempersiapkan otopsi laporan

3 menetapkan spesimen/sampel rujukan laporan

4 memeriksa persiapan peralatan untuk pemeriksaan spesimen/sampel secara khusus laporan

5 menilai hasil pembuatan sediaan laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

6 melakukan pemeriksaan dengan GC/setara, AAS/setara, GCMS/setara laporan

7 melakukan pemeriksaan di lapangan secara khusus laporan

8 menggambar rancangan alat pengolahan air dan limbah laporan

9 melakukan supervisi ke laboratorium lain di dalam kota dan diluar kota tentang teknis 

kelaboratoriuman sedang

laporan

10 mengajar teori kelaboratoriuman pada pelatihan tingkat lanjut dan praktikum pada pelatihan 

khusus

laporan

11 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan

104. Uraian jenis kegiatan Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun rencana kegiatan laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

2 mengambil spesimen/sampel di lapangan secara khusus laporan

3 melakukan pemeriksaan secara uji kepekaan dilusi/setara, pemeriksaan secara RIA/setara, 

pemeriksaan secara elektroforesislsetara

laporan

4 melakukan validasi hasil pemeriksaan sederhana laporan

5 memelihara fungsi peralatan laboratorium sederhana laporan

6 menerima dan atau mengeluarkan peralatan/bahan penunjang laporan

7 membuat bahan uji untuk pemantapan mutu internal dan eksternal laboratorium secara 

khusus

laporan

8 melakukan supervisi ke laboratorium lain di dalam kota dan di luar kota tentang teknis 

kelaboratoriuman sederhana

laporan

9 mengajar teori kelaboratoriuman pada pelatihan tingkat dasar laporan

10 mengajar praktikum pada pelatihan tingkat lanjut laporan

11 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan
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105. Uraian jenis kegiatan Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun rencana kegiatan laporan

2 memasang peralatan untuk pemantauan kualitas lingkungan di lapangan laporan

3 mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan spesimen/sampel secara khusus laporan

4 membuat sediaan dan mewarnai sediaan sitologi/histopatologi laporan

5 melakukan pemeriksaan secara aglutinasi semi kuantitatif/setara dan pemeriksaan dengan 

fotometril setara secara otomatis

laporan

6 menghitung hasil pemeriksaan dengan fotometri laporan

7 melakukan pemeriksaan dengan gas analizer, pemeriksaan sampel biakan, pemeriksaan 

penetuan (sub) type/setara, pemeriksaan secara imunodifusi/setara, pemeriksaan secara 

FAT/ setara

laporan

8 melakukan pencatatan hasil pemeriksaan khusus dan pemeriksaan umum laporan

9 mengamati kerja peralatan pemantauan kualitas lingkungan laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

10 menguji mutu bahan penunjang secara sederhana laporan

11 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

106. Uraian jenis kegiatan Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun rencana kegiatan laporan

2 mempersiapkan pasien secara sederhana dan mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang 

untuk pengambilan specimen/ sampel di lapangan

laporan

3 menerima dan mengambil spesimen sampel dengan tindakan sederhana laporan

4 mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan spesimen/sampel secara sederhana dan sampel 

secara khusus

laporan

5 melakukan penanganan dan pengolahan spesimen sampel secara khusus laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

6 melakukan ekstraksi untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan secara manual dan 

secara elektrik

laporan

7 melakukan pemurnian untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan laporan

8 melakukan pemeriksaan secara makroskopik atau organoleptik laporan

9 melakukan perbaikan peralatan laboratorium sederhana laporan

10 membuat reagen/ bahan biologis secara sederhana laporan

11 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan

107. Uraian jenis kegiatan Perawat Kesehatan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 melakukan pemeriksaan subjektif pada pasien laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

2 melakukan pemeriksaan objektif pada pasien laporan

3 melakukan tindakan perawatan sesuai kebutuhan laporan

4 membuat resep pengobatan pasien atas sepengetahuan dokter laporan

5 menuliskan hasil pemeriksaan, jenis obat di status pasien dan buku kunjungan laporan

6 melaksanakan pemeriksaan secara berkala laporan

7 melakukan koordinasi dengan atasan mengenai hasil pemeriksaan beberapa pasien laporan

8 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

108. Uraian jenis kegiatan Perawat Gigi

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 melakukan pemeriksaan subyektif dan obyektif pada pasien laporan

2 melakukan tindakan perawatan gigi sesuai kebutuhan laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

3 membuat resep pengobatan gigi pasien atas sepengetahuan dokter laporan

4 menuliskan hasil pemeriksaan, jenis obat di status pasien dan di laporan kunjungan laporan

5 melaksanakan pemeriksaan gigi secara berkala laporan

6 melakukan koordininasi dengan atasan mengenai hasil pemeriksaan gigi beberapa pasien laporan

7 melakukan penanganan kedaruratan pasien sesuai kemampuan laporan

8 merujuk pasien dengan kondisi darurat ke rumah sakit terdekat atas sepengetahuan dokter 

dan atasan dikarenakan pasien tidak mampu ditangani

laporan

9 menerima konsultasi dari pasien/masyarakat tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan 

mulut dan melakukan komunikasi terapi

laporan

10 mengadakan konsultasi dengan tenaga medis lainnya tentang pelayanan asuhan kesehatan 

gigi dan mulut

laporan

11 melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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109. Uraian jenis kegiatan Petugas Hygiene dan Sanitasi

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan laporan

2 melakukan pengamatan kesehatan lingkungan laporan

3 melakukan pengawasan kesehatan lingkungan laporan

4 melakukan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkunga laporan

5 membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang kesehatan lingkungan laporan

6 membimbing sanitarian di bawah jenjang jabatannya laporan

7 mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingungan laporan

8 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan. laporan
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110. Uraian jenis kegiatan Kepala Unit Pengembangan Usaha

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun rencana kegiatan pengembangan usaha (pendidikan dan pelatihan dan non 

pendidikan dan pelatihan)

dokumen

2 menyiapkan usulan kerja sama dalam rangka pengembangan usaha (pendidikan dan pelatihan 

dan non pendidikan dan pelatihan)

dokumen

3 melaksanakan kegiatan pengembangan usaha meliputi diantaranya kegiatan pemasaran, 

penyusunan bahan promosi (brosur, spanduk, website, dan lain-lain) dan pelaksanaan 

publikasi

dokumen

4 menyusun konsep pedoman dan Standar Operasional Prosedur kegiatan pengembangan usaha dokumen

5 melaksanakan koordinasi dengan pihak/ unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan pengembangan usaha

dokumen

6 mendokumentasikan seluruh kegiatan pengembangan usaha dokumen

7 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

8 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan. laporan
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111. Uraian jenis kegiatan Penyusun Bahan Promosi Diklat

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun konsep rencana kegiatan pengembangan usaha dokumen

2 menyusun dan melaksanakan kajian dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan 

usaha

dokumen

3 menyusun konsep kerjasama dengan pihak lain dokumen

4 menyusun bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha meliputi diantaranya kegiatan 

pemasaran, penyusunan bahan promosi (brosur, spanduk, website, dan lain-lain) dan 

pelaksanaan publikasi

dokumen

5 melaksanakan koordinasi dengan pihak/ unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan pengembangan usaha

dokumen

6 mendokumentasikan seluruh kegiatan pengembangan usaha dokumen

7 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

8 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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112. Uraian jenis kegiatan Pemroses Data Pengembangan Usaha

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menginventarisasi data terkait usaha jasa yang telah ada dan yang akan dikembangkan inventaris

2 menginventarisasi dan menyiapkan data terkait proyeksi perpanjangan kerja sama/kontrak 

terkait pengembangan usaha yang telah diusahakan

inventaris

3 menginventarisasi dan menyiapkan data terkait proyeksi penggunaan aset sebagai sarana 

pengembangan usaha umum dengan meningkatkan publikasi

inventaris

4 melakukan penghitungan proyeksi penerimaan dari pengembangan usaha laporan

5 melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksaan tugas laporan

6 mendokumentasikan seluruh kegiatan pengembangan usaha dokumen

7 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

8 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan
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113. Uraian jenis kegiatan Kepala Unit Pelatihan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyiapkan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan laporan

2 menyiapkan pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan sarana dan 

prasarana

laporan

3 menyiapkan pelaksanaan sertifikasi pendidikan dan pelatihan dokumen

4 menyiapkan pelaksanaan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan laporan

5 menyiapkan pelaksanaan pengelolaan operasional pendidikan dan pelatihan dan sarana 

prasarana

laporan

6 menyiapkan pelaksanaan penyusunan rencana dan program sarana dan prasarana pendidikan 

dan pelatihan

laporan

7 menyiapkan pelaksanaan pengordinasian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan laporan

8 melaksanakan evaluasi dan pelaporan laporan

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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114. Uraian jenis kegiatan Instruktur Pertama

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun rencana pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat menengah dokumen

2 menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya dokumen

3 menyusun rencana penyuluhan naskah

4 membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya set jobsheet

5 menyusun modul pelatihan untuk pelatihan tigkat menengah modul

6 mengajar pada pelatihan tingkat dasar dengan peserta pencari kerja 

sarjana/diploma/akademi, pekerja pada level manajemen dan instruktur (TOT) pada 

level/kategori ahli, pelatihan tingkat menengah dengan peserta pencari kerja 

sarjana/diploma/akademi dan pekerja pada level manajemen, dan pelatihan tingkat 

atas/lanjutan dengan peserta pencari kerja SLTA kebawah dan pekerja pada level 

teknisi/penyelia

jam latihan

7 melatih pada pelatihan tingkat dasar dengan peserta pencari kerja sarjana/diploma/akademi, 

pekerja pada level manajemen dan instruktur (TOT) pada level/kategori ahli, pelatihan tingkat 

menengah dengan peserta pencari kerja sarjana/diploma/akademi dan pekerja pada level

jam latihan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

manajemen

8 memberikan penyuluhan produktivitas dengan peserta dari unsur perusahaan jam latihan

9 memberikan pelatihan produktivitas dengan peserta dari unsur masyarakat/LSM jam latihan

10 melakukan pengukuran produktivitas tingkat/lingkup sektoral, tingkat perusahaan pada 

perusahaan berskala kecil, dan tingkat perorangan dengan fokus sasaran tenaga 

operator / pelaksana

laporan indeks 

produktivitas

11 mengevaluasi laporan pelaksanaan pelatihan laporan

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

115. Uraian jenis kegiatan Instruktur Penyelia

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun rencana pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar; GBPP

2 menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya daftar fasilitas
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

3 menyusun daftar kebutuhan fasilitas dan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat 

atas/lanjutan

daftar

4 membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangan set jobsheet

5 menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar modul

6 membuat media atau alat peraga pelatihan multi media (audio visual aid) paket

7 mengajar pada pelatihan tingkat dasar dengan peserta dari pekerja pada level manajemen, 

pelatihan tingkat menengah dengan peserta pekerja pada level teknisi/penyelia dan instruktur 

(TOT) pada level/kategori terampil, dan pelatihan tingkat atas/lanjutan dengan peserta pekerja 

pada level pelaksana/produksi

jam latihan

8 melatih pada pelatihan tingkat dasar dengan peserta dari pekerja pada level manajemen, 

pelatihan tingkat menengah dengan peserta pekerja pada level teknisi/penyelia dan instruktur 

(TOT) pada level/kategori terampil, dan pelatihan tingkat atas/lanjutan dengan peserta pekerja 

pada level pelaksana/produksi

jam latihan

9 memberikan penyuluhan produktivitas dengan peserta dari unsur masyarakat/LSM laporan

10 mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

11 menyusun program pelatihan tingkat dasar dan tingkat menengah bagi pencari kerja naskah

12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

116. Uraian jenis kegiatan Instruktur Pelaksana Lanjutan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya daftar fasilitas

2 menyusun daftar kebutuhan fasilitas pelatihan dalam satu paket untuk tingkat menengah 

dan/ atau daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat menengah

daftar fasilitas

3 membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangan set jobsheet

4 membuat media atau alat peraga pelatihan dua dimensi
unit

5 mengajar pada pelatihan tingkat dasar dengan peserta pekerja pada level teknisi/penyelia dan 

instruktur (TOT) pada level/tingkat terampil dan/ atau pada pelatihan tingkat menengah 

dengan peserta pencari kerja sma ke bawah dan pekerja pada level pelaksana/produksi

jam latihan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

6 melatih pada pelatihan tingkat dasar dengan peserta pencari kerja sarjana/diploma/akademi, 

pekerja pada level teknisi/penyelia dan instruktur (tot) pada level/kategori terampil dan/atau 

pada pelatihan tingkat menengah dengan peserta pencari kerja sma ke bawah dan pekerja 

pada level pelaksana/produksi

jam latihan

7 mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya laporan

8 mempersiapkan bahan dan peralatan uji kompetensi kerja untuk bahan yang masih 

memerlukan proses

laporan

9 menyusun program pelatihan tingkat dasar bagi pencari kerja naskah

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan

117. Uraian jenis kegiatan Instruktur Pelaksana

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya dokumen

2 menyusun daftar kebutuhan bahan fasilitas dan bahan pelatihan dalam satu paket untuk 

tingkat dasar

daftar
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

3 membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangan set jobsheet

4 membuat media atau alat peraga pelatihan dua dimensi laporan

5 mengajar pada pelatihan tingkat dasar dengan peserta pencari kerja sma ke bawah dan pekerja 

pada level pelaksana/produksi

jam latihan

6 melatih pada pelatihan tingkat dasar dengan peserta pencari kerja sma ke bawah dan pekerja 

pada level pelaksana/produksi

jam latihan

7 merawat peralatan pelatihan unit

8 memperbaiki kerusakan ringan peralatan pelatihan unit

9 mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya laporan

10 mempersiapkan bahan dan peralatan uji kompetensi kerja untuk bahan yang sudah siap pakai laporan

11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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118. Uraian jenis kegiatan Penyusun Program Pelatihan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana diklat dokumen

2 melakukan pendataan administrasi peserta diklat dokumen

3 menyiapkan bahan pembelajaran bagi peserta diklat dokumen

4 memonitor pelaksanaan diklat laporan

5 menyiapkan bahan evaluasi dan ujian kepada peserta diklat laporan

6 mengevaluasi daftar hadir peserta diklat laporan

7 merekap nilai hasil proses belajar mengajar peserta diklat dokumen

8 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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119. Uraian jenis kegiatan Pengadministrasi Pelatihan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 menyiapkan serta mendistribusikan surat penawaran diklat surat

2 menginventaris data usulan calon peserta diklat yang diterima untuk dicatat pada buku daftar 

calon peserta kemudian diarsipkan

dokumen

3 menyiapkan, menggandakan serta mendistribusikan surat panggilan peserta diklat surat

4 menyiapkan, menggandakan serta mendistribusikan jadwal mingguan masing-masing diklat dokumen

5 menyiapkan, mendistribusikan dan memantau surat bantuan mengajar berkas surat

6 menyiapkan daftar honor untuk disampaikan ke bagian keuangan dokumen

7 menyiapkan dan mendistribusikan surat laporan persiapan pelaksanaan diklat laporan

8 menyusun bahan evaluasi dan pelaporan laporan

9 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan laporan
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120. Uraian jenis kegiatan Dosen Guru Besar

Jabatan  Kelom pok Tenaga Pendidikan dan Pelatihan

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 melaksanakan perkulihan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan 

pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi 

pengajaran dan praktek lapangan

laporan

2 membimbing seminar, kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan, laporan 

akhir studi, akademik dosen yang lebih rendah jabatanya

laporan

3 melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir laporan

4 membina kegiatan mahasiswa laporan

5 mengembangkan program kuliah dan/ atau bahan kuliah laporan

6 melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkokan Akademik Dosen laporan

7 melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

8 melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat laporan

9 melaksanakan kegiatan penunjang akademik Dosen laporan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan

121. Uraian jenis kegiatan Dosen Lektor Kepala

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 melaksanakan perkulihan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan 

pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi 

pengajaran dan praktek lapangan

laporan

2 membimbing seminar, kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan, laporan 

akhir studi, akademik dosen yang lebih rendah jabatanya

laporan

3 melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

4 membina kegiatan mahasiswa laporan

5 mengembangkan program kuliah dan/ atau bahan kuliah laporan

6 melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkokan Akademik Dosen laporan

7 melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi laporan

8 melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat laporan

9 melaksanakan kegiatan penunjang akademik Dosen laporan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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122. Uraian jenis kegiatan Dosen Lektor

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 melaksanakan perkulihan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan 

pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi 

pengajaran dan praktek lapangan

laporan

2 membimbing seminar, kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan, laporan 

akhir studi, akademik dosen yang lebih rendah jabatanya

laporan

3 melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir laporan

4 membina kegiatan mahasiswa laporan

5 mengembangkan program kuliah dan/ atau bahan kuliah laporan

6 melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkokan Akademik Dosen laporan

7 melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi laporan

8 melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat laporan

9 melaksanakan kegiatan penunjang akademik Dosen laporan

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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123. Uraian jenis kegiatan Dosen Asisten Ahli

No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

1 melaksanakan perkulihan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan 

pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi 

pengajaran dan praktek lapangan

laporan

2 membimbing seminar, kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan, laporan 

akhir studi

laporan

3 melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir laporan

4 membina kegiatan mahasiswa laporan

5 mengembangkan program kuliah dan/ atau bahan kuliah laporan

6 melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkokan Akademik Dosen laporan

7 melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi laporan

8 melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat laporan

9 melaksanakan kegiatan penunjang akademik Dosen laporan
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No Uraian Jenis Kegiatan
Satuan 

Hasil Kerja

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan laporan
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