
 

 

FORMULIR 
No Dokumen: 

 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit: 

 

No. Revisi: 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Rektor 

2 Kode Jabatan R 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ikhtisar Jabatan Memimpin dan mengelola penyelenggaraan Perguruan Tinggi 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Agama 

6 Uraian Tugas 1. Menetapkan kebijakan, koordinasi, memantau, dan 

memberikan penilaian, atas terselenggaranya pendidikan 

tinggi di IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka; 

2. Menetapkan Renstra, Renop, RIP, Dan Statuta  

3. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran 

tahunan Institut; 

4. Mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan 

pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan 

peraturan yang berlaku; 

5. Memberikan sanksi kepada civitas akademika yang 

melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau 

peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat Institut; 

MENTERI AGAMA 

DEWAN PEMBINA/PIMPINAN PONTREN 

REKTOR DEWAN SENAT 

WAKIL REKTOR I WAKIL REKTOR II WAKIL REKTOR III 



6. Membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga 

kependidikan; 

7. Menentukan kebijakan pengelolaan anggaran Institut sesuai 

dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 

8. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, 

badan swasta dan masyarakat dalam pengembangan Institut; 

9. Melaporkan secara berkala kepada badan penyelenggara 

tentang kemajuan Institut; 

10. Mengusulkan pengangkatan Profesor kepada Menteri setelah 

melalui pertimbangan dan persetujuan majelis guru besar; 

11. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan 

kelembagaan Perguruan Tinggi; 

12. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan arahan dari 

yayasan. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 
Seperangkat Komputer, Notebook, Mobil, ATK. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Tanda tangan SK 100 60’ 

Tanda tangan Ijazah 1000 120’ 

10 Tanggungjawab Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, 

mahasiswa, tenaga administrasi serta hubungan dengan 

lingkungannya. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Sekjen Sekjen Sekjen 

Kemenag RI Kemenag RI Kemenag RI 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih, toilet 

bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1) Berpendidikan umum serendah-rendahnya S-3  

2) Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan Assistant 

Professor.  

3) Berpengalaman di bidang pendidikan dan masa kerja 

minimal 4 (empat) tahun di Yayasan.  



4) Berpengalaman sebagai pejabat struktural. 

5) Usia minimal 30 tahun. 

6) Bersedia diangkat menjadi Rektor dinyatakan secara tertulis. 

7) Bersedia bertempat tinggal tetap di kota dan sekitarnya 

8) Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas, hanya dapat 

dilakukan dengan izin Ketua Dewan Pembina/Pimpinan 

Pondok Pesantren.   

9) Pengangkatan Rektor ditetapkan oleh pengurus yayasan. 

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

 kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 

pribadi. 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau 

sebagian aspek pekerjaan. 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Mengembangkan Institut serta menjadi problem solver bagi 

seluruh problem kelembagaan. 

18 Informasi lain - 

 

Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

H.Umar Tebu, S.Sos.,M.Si    Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 



 

FORMULIR 
No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Wakil Rektor I Bidang Akademik Kelembagaan dan SDM 

2 Kode Jabatan R1 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ikhtisar Jabatan Membantu Rektor menyusun kebijakan akademik, kelembagaan, 

dan SDM. 

6 Uraian Tugas 1. Mengkoordinir penyusunan  Renstra, Renop, RIP dan 

Statuta; 

2. Mengkoordinir penyusunan strategi dan kebijakan di bidang 

akademik yang meliputi pengembangan kelembagaan, masa 

persiapan studi mahasiswa, proses pendidikan dan 

pengajaran, suasana akademik, proses pembelajaran, 

penelitian, pemberdayaan masyarakat dan publikasi; 

3. Mengendalikan kegiatan pengelolaan sumberdaya dan 

menjamin mutu secara berkelanjutan; 

4. Menandatangani dan memaraf surat dan dokumen sesuai 

ketentuan; 

5. Memberikan penilaian kinerja bawahan; 

6. Merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi 

sistem informasi akademik yang terintegrasi;  

7. Merencanakan, memantau dan mengendalikan penegakan 

MENTERI AGAMA 

DEWAN PEMBINA/PIMPINAN PONTREN 

REKTOR DEWAN SENAT 

WAKIL REKTOR I WAKIL REKTOR II WAKIL REKTOR III 



aturan tentang karir dosen;  

8. Merencanakan kompetensi dan karir dosen yang mendukung 

bidang akademik yang meliputi pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat;  

9. Merencanakan standarisasi kurikulum mengarah pada 

pengembangan kurikulum perguruan tinggi (KPT);  

10. Melaksanakan koordinasi dengan Fakultas / Pascasarjana / 

Prodi, Badan Perencanaan dan Pengembangan dan Badan 

Penjaminan Mutu dalam rangka pengembangan bidang 

akademik;  

11. Menyusun laporan pertanggungjawaban secara periodik serta 

memori akhir jabatan pada akhir masa jabatan;  

12. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihan selama satu 

bulan setelah terpilihnya Wakil Rektor I yang baru. 

13. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah 

pimpinan; 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, Mobil, ATK, Jaringan 

internet 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Memimpin rapat  1  60’ 

Paraf Ijazah  1000  60’ 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, dan hasil 

kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Mendelegasikan surat dandokumen diri sesuai ketentuan. 
3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan & tidak standar. 
4. Menilai Prestasi kinerja bawahan 
5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Rektor  IAI Al Mawar Pelaporan 

Wakil Rektor  IAI Al Mawar Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1) Berpendidikan umum serendah-rendahnya S-3  

2) Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan Assistant 

Professor.  



3) Berpengalaman di bidang pendidikan dan masa kerja 

minimal 4 (empat) tahun di Yayasan.  

4) Berpengalaman sebagai pejabat struktural. 

5) Usia minimal 30 tahun. 

6) Bersedia diangkat menjadi Wakil Rektor dinyatakan secara 

tertulis. 

7) Bersedia bertempat tinggal tetap di kota dan sekitarnya 

8) Pengecualian dari kualitikasi tersebut di atas, hanya dapat 

dilakukan dengan izin Ketua Dewan Pembina/Pimpinan 

Pondok Pesantren.   

9) Pengangkatan Wakil Rektor ditetapkan dan di angkat oleh 

Rektor. 

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

 kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan. 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 

pribadi. 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau 

sebagian aspek pekerjaan 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Tercapainya kualitas proses pembelajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan optimal. 

18 Informasi lain - 

 

 

 

 

 



Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

           Dr.KH.M.Zakariah.,M.A               Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULIR 
No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan 

Perencanaan 

2 Kode Jabatan R2 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ikhtisar Jabatan Membantu   Rektor   dalam   pelaksanaan   kegiatan   bidang 
administrasi umum, keuangan dan perencanaan. 

6 Uraian Tugas 1. Merencanakan, menyusun strategi dan kebijakan bidang 

sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya 

keuangan, sumberdaya aset, dan pengembangan unit binis 

Institut;  

2. Merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi 

sistem yang ada di bidang sumberdaya dan pengembangan 

unit bisnis secara terintegrasi; 

3. Mengkoordinir penetapan pemantauan dan pengendalian tata 

aturan kepegawaian, keuangan, aset, umum dan 

pengembangan bisnis Institut; 

4. Menyiapkan rencana operasional (RENOP) di bidang 

sumberdaya;  

5. Melaksanakan koordinasi dengan Fakultas, Program Studi, 

supporting unit khususnya sumberdaya manusia, sumberdaya 

keuangan, sumberdaya aset, umum dan pengembangan unit 

MENTERI AGAMA 

DEWAN PEMBINA/PIMPINAN PONTREN 

REKTOR DEWAN SENAT 

WAKIL REKTOR I WAKIL REKTOR II WAKIL REKTOR III 



bisnis dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya; 

6. Pembinaan kepegawaian, kesejahteraan dan mutasi/rotasi, 

cuti, rekruitmen sampai dengan pensiun pegawai; 

7. Mengkoordinir pengurusan ketatausahaan dan 

penyelenggaraan hubungan masyarakat; 

8. Mengkoordinir pengolahan data bidang administrasi umum 

dan keuangan; dan Pelaporan semua kegiatan setiap periode 

(bulan, semester, tahun) kepada Rektor. 

9. Menyusun laporan pertanggungjawaban secara periodik serta 

memori akhir jabatan pada akhir masa jabatan;  

10. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihan selama satu 

bulan setelah terpilihnya Wakil Rektor II yang baru.  

11. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah 

pimpinan. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, Mobil, ATK, Jaringan 

internet. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Memimpin Rapat  1  60’ 

Memimpin lelang  1  90’ 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, & hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 
2. Mendelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 
3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan & tidak standar. 
4. Menilai Prestasi kinerja bawahan. 
5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Rektor  IAI Al Mawar Kolaka Pelaporan 

Wakil Rektor 1 & 2  IAI Al Mawar Kolaka Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1) Berpendidikan umum serendah-rendahnya S-3  

2) Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan Assistan 

Professor.  

3) Berpengalaman di bidang pendidikan dan masa kerja 

minimal 4 (empat) tahun di Yayasan.  

4) Berpengalaman sebagai pejabat struktural. 

5) Usia minimal 30 tahun. 



6) Bersedia diangkat menjadi Wakil Rektor dinyatakan 
secara tertulis. 

7) Bersedia bertempat tinggal tetap di kota dan sekitarnya 

8) Pengecualian dari kualitikasi tersebut di atas, hanya dapat 

dilakukan dengan izin Ketua Dewan Pembina/Pimpinan 

Pondok Pesantren.   

9) Pengangkatan Wakil Rektor ditetapkan dan di angkat 

oleh Rektor 

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan. 

3.  Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan   

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 

pribadi. 

4.  Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5.  Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6.  Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan     

ketegangan jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, 

kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan 

kerja dan perhatian terus menerus merupakan keseluruhan 

atau sebagian aspek pekerjaan 

7.  Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Terealisasinya perencanaan anggaran, kegiatan dan pelaporan 

secara tepat waktu 

18 Informasi lain - 

 

Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

 

           Dr.KH.M.Zakariah.,M.A               Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 

 

 



 

FORMULIR 
No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan 

Kerjasama 

2 Kode Jabatan R3 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ikhtisar Jabatan Membantu Rektor dalam pelaksanaan kemahasiswaan, alumni 

dan kerjasama. 

6 Uraian Tugas 1. Merencanakan, menyusun startegi dan kebijakan di bidang 

layanan kemahasiswaan, alumni, promosi dan penerimaan 

mahasiswa baru yang meliputi pengelolaan kegiatan 

kemahasiswaan, alumni, promosi dan penerimaan mahasiswa 

baru; 

2. Merencanakan sistem dan model pembinaan lembaga 

kemahasiswaan yang dinamis dan mampu mengakomodasi 

aspirasi mahasiswa; 

3. Merencanakan pengembangan diri mahasiswa yang meliputi 

kegiatan ekstrakurikuler dan prestasinya baik aspek 

penalaran maupun minat dan bakat; 

4. Mengkoordinir sistem promosi dan penerimaan calon 

mahasiswa baru strata 1 dan strata 2; 

5. Mengkoordinir sistem penataan peraturan kemahasiswaan 

bidang akademik dan non-akademik di tingkat Institut; 

MENTERI AGAMA 

DEWAN PEMBINA/PIMPINAN PONTREN 

REKTOR DEWAN SENAT 

WAKIL REKTOR I WAKIL REKTOR II WAKIL REKTOR III 



6. Menyusun dan menetapkan rencana operasional (RENOP) di 

bidang kemahasiswaan, alumni, promosi dan penerimaan 

mahasiswa baru strata 1 dan strata 2; 

7. Merencanakan informasi dan kemudahan akses lowongan 

pekerjaan bagi alumni; 

8. Mengkoordinir dan menyebarluaskan informasi lulusan dan 

pelaksanaan tracer study; 

9. Melaksanakan koordinasi dengan fakultas dalam rangka 

pengembangan bidang kemahasiswaan, alumni promosi dan 

penerimaan mahasiswa baru 

10. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara 

periodik serta memori akhir jabatan pada akhir masa jabatan. 

11. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihan selama satu 

bulan setelah terpilihnya Wakil Rektor III yang baru. 

12. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah 

pimpinan. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, Mobil, ATK, Jaringan 

internet 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

MoU Kerjasama 3 1 hari 

Penyusunan Pelaporan Kegiatan 1 5 hari 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, & hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak 

standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Rektor  IAI AL MAWAR  Pelaporan 

Wakil Rektor 1 & 2 IAI AL MAWAR Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 

 

15 Syarat Jabatan 1) Berpendidikan umum serendah-rendahnya S-3  

2) Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan Assistant 



Professor.  

3) Berpengalaman di bidang pendidikan dan masa kerja 

minimal 4 (empat) tahun di Yayasan.  

4) Berpengalaman sebagai pejabat struktural. 

5) Usia minimal 30 tahun. 

6) Bersedia diangkat menjadi Wakil Rektor dinyatakan secara 

tertulis. 

7) Bersedia bertempat tinggal tetap di kota dan sekitarnya 

8) Pengecualian dari kualitikasi tersebut di atas, hanya dapat 

dilakukan dengan izin Ketua Dewan Pembina/Pimpinan 

Pondok Pesantren.   

9) Pengangkatan Wakil Rektor ditetapkan dan di angkat oleh 

Rektor. 

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab 

untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau 

merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan 

berdasarkan kriteria rangsangan indera atau atas dasar 

pertimbangan pribadi. 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang 

dapat diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan 

orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan 

instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan 

ketegangan jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, 

kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja dengan 

kecepatan kerjadan perhatian terus menerus merupakan 

keseluruhan atau sebagian aspek pekerjaan 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan 

efisiensi atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Terealisasinya perencanaan anggaran, kegiatan dan pelaporan 

18 Informasi lain - 
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FORMULIR 
No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Kepala Biro Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan  

2 Kode Jabatan B2 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Ikhtisar Jabatan Melaksanakan penyusunan rencana dan program, administrasi 

umum, keuangan, organisasi, kepegawaian, penyusunan 

peraturan perundang-undangan,  

6 Uraian Tugas 1. Menyusun program kerja BAUK; 

2. Memberikan penilaian kinerja terhadap bawahan; 

3. Menandatangani dan memaraf surat dan dokumen 

sesuai ketentuan; 

4. Merekomendasikan penempatan dan jenjang karir 

pegawai/dosen; 

5. Menyelenggarakan kegiatan untuk pengembangan 

dan peningkatan kompetensi pegawai/dosen; 

6. Merekomendasikan pemberian penghargaan dan 

pembinaan pegawai/dosen kepada pimpinan perguruan 

tinggi; 

REKTOR 

WR I/ II/III 

Kabag 

keuangan dan 

akuntansi 

publik 

Kabag 

Perencanaan 
Kabag 

administrasi 

umum 

Kabag 

kepegawaian 

dan 

perundang-

undangan 

KEPALA BAUK 



7. Bertanggung jawab atas terlaksananya penyelenggaraan 

administrasi sumber daya manusia (pegawai/dosen); 

8. Bertanggungjawab untuk menjamin ketepatan standar mutu 

pelayanan umum; 

9. Bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan rumusan 

kebijakan yang terkait dengan peraturan kepegawaian dan 

instrumen monitoring kinerja dosen;  

10. Bertanggungjawab kerahasiaan surat, dokumen, data dan 

informasi; 

11. Bertanggungjawab atas kedisiplinan pegawai; 

12. Melaksanakan koordinasi dengan tenaga kependidikan Biro 

Umum secara rutin; 

13. Menyusun rencana operasional (RENOP) tahunan di bidang 

umum dengan berkoordinasi kepada WR II dan WD II; 

14. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan yang 

telah dilakukan bawahan; 

15. Membuat dan meng up date data kepegawaian tingkat 

Institut; 

16. Memproses usul kenaikan pangkat pegawai/dosen; 

17. Melaksanakan analisis jabatan untuk keperluan jenjang 

karir; 

18. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah atasan; 

19. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihansetidaknya 

selama 1 (satu) bulan setelah terpilihnya Kepala BAUK 

yang baru. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Memimpin Rapat  1 60’ 

Paraf SK, SPD, Surat 

Tugas 

100  30’ 

Menyusun Perencanaan 

Anggaran 

100 60’ 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, dan hasil 

    kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 



3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 
4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Rektor IAI Al Mawar Pelaporan 

Wakil Rektor  IAI Al Mawar Koordinasi 

pelaporan 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 

 

15 Syarat Jabatan 1. Pegawai berstatus pegawai tetap Yayasan 

2. Pangkat/golongan pegawai terakhir serendah-rendahnya 

Penata Muda TK.I 

3. Berpendidikan minimal S2 dari disiplin ilmu sesuai 

kebutuhan bidang tugas 

4. Berusia minimal 25 tahun 

5. Mempunyai pengalaman kerja dimasing-masing bidang 

minimal 2 (dua) tahun 

6. Mempunyai kemampuan dalam manajemen dan 

kepemimpinan 

7. Di angkat dan ditetapkan oleh Rektor/Pimpinan 

8. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas hanya dapat 

dilakukan dengan izin Rektor/Pimpinan 

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 

pribadi 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau 

sebagian aspek pekerjaan 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 



tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 
lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Terealisasinya perencanaan anggaran, kegiatan dan pelaporan 

secara optimal dan tepat waktu 

18 Informasi lain - 
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No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan & 

Kerjasama 

2 Kode Jabatan B1 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5 Ikhtisar Jabatan Melaksanakan dan menyusun program administrasi akademik, 

kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerja sama. 

6 Uraian Tugas 1. Menilai kinerja staf; 

2. Mengkoordinir pembuatan pedoman SOP Pelayanan 

Akademik; 

3. Menentukan program kerja dan rencana anggaran tahunan 

biro BAAK; 

4. Mengajukan Mendistribusikan pekerjaan kepada staf; 

5. Bertanggungjawab atas terlaksananya penyelenggaraan 

administrasi akademik dan data mahasiswa; 

6. Bertanggungjawab atas terselenggaranya rekrutmen 

mahasiswa baru; 

7. Bertanggungjawab dalam penyelesasian laporan kinerja biro 

8. Melaksanakan pelayanan administrasi akademik/pendidikan 

REKTOR 

WR I/ II/III 

Kabag kerjasama dan 

labschool 

Kabag 

kemahasiswaan 

dan alumni 

Kabag Akademik dan 

Pengembangan 

Kelembagaan 

KEPALA BAAK 

MT SIT PONPES 



dan data kepada mahasiswa dan dosen; 
9. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas 

perintah atasan; 

10. Mendampingi pejabat baru pada masa 

peralihan setidaknya selama 1 (satu) bulan 

setelah terpilihnya Kepala Biro BAAK  

yang baru 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Memimpin Rapat  1 60’ 

SOP Akademik 100  30’ 

Menyusun Perencanaan 

Anggaran 

100 60’ 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, dan hasil 

    kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Rektor IAI Al Mawar Pelaporan 

Wakil Rektor  IAI Al Mawar Koordinasi 

Pelaporan 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Pegawai berstatus pegawai tetap Yayasan 

2. Pangkat/golongan pegawai terakhir serendah-rendahnya 

Penata Muda TK.I 

3. Berpendidikan minimal S2 dari disiplin ilmu sesuai 

kebutuhan bidang tugas 

4. Berusia minimal 25 tahun 

5. Mempunyai pengalaman kerja dimasing-masing bidang 

minimal 2 (dua) tahun 

6. Mempunyai kemampuan dalam manajemen dan 

kepemimpinan 

7. Di angkat dan ditetapkan oleh Rektor/Pimpinan 



8. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas hanya dapat 
dilakukan dengan izin Rektor/Pimpinan 

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 

pribadi 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau 

sebagian aspek pekerjaan 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Terealisasinya perencanaan anggaran, kegiatan dan pelaporan 

secara optimal dan tepat waktu 

18 Informasi lain - 
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FORMULIR 
No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Kepala Bagian Akademik dan Pengembangan  Kelembagaan  

2 Kode Jabatan K1 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 Ikhtisar Jabatan Melaksanakan administrasi akademik dan pengembangan 

kelembagaan 

6 Uraian Tugas 1. Membantu persiapan kegiatan ujian semester/skripsi/tesis; 

2. Mencatat data mahasiswa dalam buku induk; 

3. Menyiapkan data akademik sesuai kebutuhan; 

4. Menyusun draft kalender akademik dan panduan akademik; 

5. Mempersiapkan pelaksanaan kuliah umum; 

6. Melaksanakan pelayanan administrasi 

akademik/pendidikan dan data kepada mahasiswa 

dan dosen; 

7. Membuat presensi kegiatan akademik; 

8. Melayani pengisian Kartu Rencana Studi (KRS); 

9. Memproses dan melayani Kartu Hasil Studi (KHS); 

REKTOR 

WR I/ II/III 

Kabag kerjasama dan 

labschool 

Kabag 

kemahasiswaan 

dan alumni 

Kabag Akademik dan 

Pengembangan 

Kelembagaan 

KEPALA BAAK 

MT SIT PONPES 



10. Melaksanakan sosialisasi kegiatan akademik; 

11. Memeriksa data akademik sesuai kebutuhan; 

12. Mengarsipkan laporan kegiatan ujian semester; 

13. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Memparaf surat  100 25’ 

Membuat laporan 

akademik  

1 120’ 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, & hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Kepala BAAK Rektorat Koordinasi 

Pelaporan 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Pegawai berstatus pegawai tetap Yayasan 

2. Pangkat/golongan pegawai terakhir serendah-rendahnya 

Penata Muda TK.I 

3. Berpendidikan minimal S2 dari disiplin ilmu sesuai kebutuhan 

bidang tugas 

4. Berusia minimal 25 tahun 

5. Mempunyai pengalaman kerja dimasing-masing bidang 

minimal 2 (dua) tahun 

6. Mempunyai kemampuan dalam manajemen dan 

kepemimpinan 

7. Di angkat dan ditetapkan oleh Rektor/Pimpinan 

8. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas hanya dapat 

dilakukan dengan izin Rektor/Pimpinan 

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 



mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 
pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 

pribadi 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau 

sebagian aspek pekerjaan 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Terealisasinya perencanaan anggaran, kegiatan dan pelaporan 

secara optimal dan tepat waktu 

18 Informasi lain - 
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No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 
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NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Kepala Bagian Kerjasama dan Labschool 

2 Kode Jabatan K2 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5 Ikhtisar Jabatan Melaksanakan administrasi hubungan kerjasama baik dalam 

negeri maupun luar negeri  

6 Uraian Tugas 1. Mengajukan perencanaan dan anggaran program kerjasama 

dengan perguruan tinggi lain, instansi-instansi pemerintah 

maupun swasta dalam rangka pengembangan bidang 

akademik yang meliputi pendidikan, penelitian dan 

pengembangan masyarakat baik dalam negeri maupun luar 

negeri; 

2. Membuat pedoman kerjasama baik dalam negeri maupun luar 

negeri; 

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama 

dengan pihak lain; 

4. Memonitoring pelaksanaan tugas pihak Madrasah, Sekolah 

Islam Terpadu dan Pondok Pesantren; 

REKTOR 

WR I/ II/III 

Kabag kerjasama dan 

labschool 

Kabag 

kemahasiswaan 

dan alumni 

Kabag Akademik dan 

Pengembangan 

Kelembagaan 

KEPALA BAAK 

MT SIT PONPES 



5. Mengkoorinir kegiatan kerjasama Labschool; 
6. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara 

periodik serta memori akhir jabatan pada akhir masa jabatan. 

7. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihan selama satu 

bulan setelah terpilihnya Kabag. Hubungan Kerjasama yang 

baru; 

8. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah 

pimpinan. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Memparaf surat  100 25’ 

Membuat laporan 

kerjasama 

1 120’ 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, & hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Kepala BAAK Rektorat Koordinasi 

Pelaporan 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Pegawai berstatus pegawai tetap Yayasan 

2. Pangkat/golongan pegawai terakhir serendah-rendahnya 

Penata Muda TK.I 

3. Berpendidikan minimal S2 dari disiplin ilmu sesuai kebutuhan 

bidang tugas 

4. Berusia minimal 25 tahun 

5. Mempunyai pengalaman kerja dimasing-masing bidang 

minimal 2 (dua) tahun 

6. Mempunyai kemampuan dalam manajemen dan 

kepemimpinan 

7. Di angkat dan ditetapkan oleh Rektor/Pimpinan 

8. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas hanya dapat 

dilakukan dengan izin Rektor/Pimpinan. 



16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 

pribadi 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau 

sebagian aspek pekerjaan 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 
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NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni 

2 Kode Jabatan K3 

3 Unit Kerja Rektorat 
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Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5 Ikhtisar Jabatan Melakukan pelayanan administrasi akademik, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, serta 

pemberdayaan alumni 

6 Uraian Tugas 1. Melayani administrasi ijazah; 

2. Melaksanakan koordinasi dengan institusi lain; 

3. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah 

pimpinan. 

4. Mendokumentasikan data/statistik akademik mahasiswa dan 

alumni; 

5. Membuat surat akademik (pengurusan beasiswa); 

6. Mendistribusikan kartu mahasiswa; 

7. Mengupdate profil mahasiswa dan updating data mahasiswa; 

8. Membuat buku alumni; 

9. Melayani pendaftaran calon wisudawan; 
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10. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah 
pimpinan. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Memparaf surat  100 25’ 

Membuat laporan 

kegiatan kemahasiswaan 

dan alumni 

1 120’ 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, & hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Kepala BAAK Rektorat Koordinasi 

Pelaporan 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Pegawai berstatus pegawai tetap Yayasan 

2. Pangkat/golongan pegawai terakhir serendah-rendahnya 

Penata Muda TK.I 

3. Berpendidikan minimal S2 dari disiplin ilmu sesuai kebutuhan 

bidang tugas 

4. Berusia minimal 25 tahun 

5. Mempunyai pengalaman kerja dimasing-masing bidang 

minimal 2 (dua) tahun 

6. Mempunyai kemampuan dalam manajemen dan 

kepemimpinan 

7. Di angkat dan ditetapkan oleh Rektor/Pimpinan 

8. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas hanya dapat 

dilakukan dengan izin Rektor/Pimpinan. 

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 



3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 
kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 

pribadi 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau 

sebagian aspek pekerjaan 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 
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5 Ikhtisar Jabatan Melakukan penyusunan rencana dan program administrasi  

Kepegawaian dan aset institusi 

6 Uraian Tugas 1. Membantu kepala BAUK dalam menyusun  program kerja 

biro; 

2. Mengajukan rencana kerja anggaran tahunan biro; 

3. Membuat pedoman penggunaan pemanfaatan asset Institut; 

4. Bertanggungjawab atas terlaksananya penyelenggaraan 

administrasi kepegawaian dan Institut; 

5. Bertanggungjawab atas pemanfaatan asset kantor; 

6. Bertanggungjawab dalam penyelesaian laporan kinerja 

BAUK; 

7. Menyelenggarakan administrasikantor; 

8. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah atasan; 

9. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihan setidaknya 
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selama 1 (satu) bulan setelah terpilihnya Kabag. 

Administrasi Umum yang baru. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Menyusun laporan aset 1 6 hari 

Menyusun laporan 

administrasi kepegawaian 
1 6 hari 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, dan hasil 

    kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Ka.BAAK Rektorat Pelaporan 

Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Pegawai berstatus pegawai tetap Yayasan 

2. Pangkat/golongan pegawai terakhir serendah-rendahnya 

Penata Muda TK.I 

3. Berpendidikan minimal S2 dari disiplin ilmu sesuai kebutuhan 

bidang tugas 

4. Berusia minimal 25 tahun 

5. Mempunyai pengalaman kerja dimasing-masing bidang 

minimal 2 (dua) tahun 

6. Mempunyai kemampuan dalam manajemen dan 

kepemimpinan 

7. Di angkat dan ditetapkan oleh Rektor/Pimpinan 

8. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas hanya dapat 

dilakukan dengan izin Rektor/Pimpinan. 

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 



3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 
kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 

pribadi 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau 

sebagian aspek pekerjaan 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 
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5 Ikhtisar Jabatan Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi, pelaporan program 

dan anggaran, verifikasi perbendaharaan, akuntansi instansi, 

sistem manajemen dan akuntansi BMN, serta pelaporan keuangan. 

6 Uraian Tugas 1. Mengajukan program kerja biro serta anggaran tahunan 

Institut; 

2. Mengesahkan bukti perintah pembayaran; 

3. Bertanggungjawab atas terlaksananya penyelenggaraan 

administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku; 

4. Bertanggungjawab atas keamanan sumber daya keuangan yang 

dikelola 

5. Bertanggungjawab dalam penyelesaian laporan keuangan 

Institut; 

6. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dalam proses 

penerimaan dan pengeluaran keuangan tingkat Institut; 
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7. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah atasan; 

8. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihan setidaknya 

selama 1 (satu) bulan setelah terpilihnya Kabag, Keuangan 

dan Akuntansi yang baru. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Menyusun dan 

mengevaluasi perencanaan 

anggaran 

1 Paket 2 Hari 

Menandatangani berbagai 

administrasi keuangan 

institut 

100 30 menit 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, dan hasil 

    kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu.. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Ka.BAAK Rektorat Pelaporan dan 

Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan 

Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Pegawai berstatus pegawai tetap Yayasan 

2. Pangkat/golongan pegawai terakhir serendah-rendahnya Penata 

Muda TK.I 

3. Berpendidikan minimal S2 dari disiplin ilmu sesuai kebutuhan 

bidang tugas 

4. Berusia minimal 25 tahun 

5. Mempunyai pengalaman kerja dimasing-masing bidang 

minimal 2 (dua) tahun 

6. Mempunyai kemampuan dalam manajemen dan kepemimpinan 

7. Di angkat dan ditetapkan oleh Rektor/Pimpinan 

8. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas hanya dapat 

dilakukan dengan izin Rektor/Pimpinan 



16 Tempramen 
Kerja 

1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan pribadi 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan 

berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau sebagian 

aspek pekerjaan 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 
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5 Ikhtisar Jabatan Melaksanakan pengelolaan pelaksanaan administrasi kepegawaian 

serta penyusunan regulasi internal institut. 

6 Uraian Tugas 1. Menyiapkan bahan sosialisasi draft peraturan perundang-

undangan;  

2. Menyiapkan bahan penyusunan draft peraturan Institut 

3. Menyiapkan bahan penyusunan Surat Keputusan (SK); 

4. Menyiapkan materi kegiatan konsultasi hukum terkait surat 

gugatan atau pengaduan dari pihak lain; 

5. Mengumpulkan bahan dan menyiapkan konsep surat 

tanggapan; 

6. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan 

akta; 

7. Menyiapkan bahan penyusunan bantuan surat 

perjanjian/akta; 
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8. Menyiapkan bahan pendampingan hukum; 

9. Mengumpul, menyimpan, dan memelihara arsip dokumen 

hukum (peraturan perundangan yang relevan dengan Institut, 

SK, dll); 

10. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah atasan; 

11. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihan setidaknya 

selama 1 (satu) bulan setelah terpilihnya Kabag. 

Kepegawaian dan Perundang-Undangan yang baru. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Menyusun dan 

mengevaluasi 

bebagai aturan, arsip 

dokumen perundang-

undangan Institut 

1 Paket 2 Hari 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, dan hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Ka.BAAK Rektorat Pelaporan dan 

Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan 

Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Pegawai berstatus pegawai tetap Yayasan 

2. Pangkat/golongan pegawai terakhir serendah-rendahnya Penata 

Muda TK.I 

3. Berpendidikan minimal S2 dari disiplin ilmu sesuai kebutuhan 

bidang tugas 

4. Berusia minimal 25 tahun 

5. Mempunyai pengalaman kerja dimasing-masing bidang minimal 

2 (dua) tahun 

6. Mempunyai kemampuan dalam manajemen dan kepemimpinan 

7. Di angkat dan ditetapkan oleh Rektor/Pimpinan 



8. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas hanya dapat 
dilakukan dengan izin Rektor/Pimpinan 

16 Tempramen 

Kerja 

8. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

9. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

10. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan kesimpulan 

penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria 

rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan pribadi 

11. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan 

berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji. 

12. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

13. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak biasa 

atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan perhatian 

terus menerus merupakan keseluruhan atau sebagian aspek 

pekerjaan 

14. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas, 

sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang 

"berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi atau ketenangan 

diri. 

17 Prestasi Jabatan Terealisasinya perencanaan anggaran, kegiatan dan pelaporan 

secara optimal dan tepat waktu 

18 Informasi lain - 

 

Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

Dr.KH.M.Zakariah.,M.A    Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 

 

 

 

 



 

FORMULIR 
No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Kepala Bagian Perencanaan 

2 Kode Jabatan K4 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Ikhtisar Jabatan Melakukan pelayanan administrasi akademik, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, serta 

pemberdayaan alumni 

6 Uraian Tugas 1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat serta 

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 

2. Melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan kebijakan 

teknis di bidang perhubungan, yang dilaksanakan oleh 

Instansi. 

3. Melaksanakan perencanaan dan pelaporan kegiatan Instansi; 

4. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan 

pengendalian program Instansi; 

5. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan Rencana 

Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen 

Penyelenggaraan Angaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan 
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan 
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan 

bahan Laporan Penyelenggaraan lingkup Instansi; 

6. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan Tindak 

Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Instansi; 

7. Ikut serta dalam  penyusunan bahan telaahan tugas pokok dan 

fungsi karyawan sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan; 

8. Melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Memparaf surat  100 25’ 

Membuat laporan 

perencanaan 

1 120’ 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, & hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Kepala BAAK Rektorat Koordinasi 

Pelaporan 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Pegawai berstatus pegawai tetap Yayasan 

2. Pangkat/golongan pegawai terakhir serendah-rendahnya 

Penata Muda TK.I 

3. Berpendidikan minimal S2 dari disiplin ilmu sesuai kebutuhan 

bidang tugas 

4. Berusia minimal 25 tahun 

5. Mempunyai pengalaman kerja dimasing-masing bidang 

minimal 2 (dua) tahun 

6. Mempunyai kemampuan dalam manajemen dan 

kepemimpinan 

7. Di angkat dan ditetapkan oleh Rektor/Pimpinan 

8. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas hanya dapat 



dilakukan dengan izin Rektor/Pimpinan. 

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 

pribadi 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau 

sebagian aspek pekerjaan 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Terealisasinya perencanaan anggaran, kegiatan dan pelaporan 

secara optimal dan tepat waktu. 

18 Informasi lain - 

 

Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

Dr.KH.M.Zakariah.,M.A    Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 

 

 

 

 

 



 

FORMULIR 
No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

2 Kode Jabatan L1 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ikhtisar Jabatan Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai 

kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut 

mengusahakan dan mengendalikan admnistrasi sumber daya 

yang diperlukan. 

6 Uraian Tugas 1. Menyusun dan bertanggungjawab atas terlaksananya program 

kerja kegiatan lembaga penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

2. Membuat pedoman kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat; 

3. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat; 

4. Mendistribusikan pekerjaan kepada anggota tim; 

5. Merancang kegiatan-kegaiatan yang menunjang 

pengembangan program penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

6. Mensosialisasikan program kegiatan penelitian dan 

pengbdian kepada masyarakat kepada pihak internal dan 

eksternal Institut; 
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7. Mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengbdian kepada 

masyarakat; 

8. Memeriksa proposal penelitian dan kegiatan pengabdian 

kepada msyarakat; 

9. Menyelenggarakan rapat kerja lembaga; 

10. Mengarsipkan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

11. Mengembangkan kerjasama dengan PEMDA dan lembaga 

lain untuk mengembangkan tema KKLP dan KKA. 

12. Menerima data rekapitulasi hasil penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dosen dari masing-masing fakultas; 

13. Memberikan rekomendasi nama calon pembimbing kegiatan 

KKLP dan KKA; 

14. Melakukan workshop penelitian; 

15. Membuat instrumen laporan monitoring; 

16. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah 

pimpinan. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Menyusun dan mengevaluasi bebagai 

aturan, arsip dokumen Penelitian Institut 

1 Paket 2 Hari 

Menyusun dan mengevaluasi bebagai 

aturan, arsip dokumen pengabdian kepada 

masyarakat Institut 

1 Paket 2 Hari 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, & hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Wakil Rektor 

I/II/III 

Rektorat Pelaporan 

Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 



15 Syarat Jabatan 1. Pegawai berstatus pegawai tetap Yayasan 
2. Pangkat/golongan pegawai terakhir serendah-rendahnya 

Penata Muda TK.I 

3. Berpendidikan minimal S2 dari disiplin ilmu sesuai kebutuhan 

bidang tugas 

4. Berusia minimal 25 tahun 

5. Mempunyai pengalaman kerja dimasing-masing bidang 

minimal 2 (dua) tahun 

6. Mempunyai kemampuan dalam manajemen dan 

kepemimpinan 

7. Di angkat dan ditetapkan oleh Rektor/Pimpinan 

8. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas hanya dapat 

dilakukan dengan izin Rektor/Pimpinan. 

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 

pribadi 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau 

sebagian aspek pekerjaan 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Terealisasinya perencanaan anggaran, kegiatan dan pelaporan 

secara optimal dan tepat waktu 

18 Informasi lain - 

 

 

 

 



Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

Dr.KH.M.Zakariah.,M.A    Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULIR 
No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

2 Kode Jabatan S1 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ikhtisar Jabatan Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai 

kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut 

mengusahakan dan mengendalikan admnistrasi sumber daya 

yang diperlukan. 

6 Uraian Tugas 1. Mengajukan rencana kerja anggaran tahunan lembaga; 

2. Mewakili/membantu kepala dalam menjalankan tugas bila 

kepala berhalangan;  

3. Membantu ketua dalam menjalankan program kerja LPPM; 

4. Bertanggung jawab dalam penyelsaian laporan kinerja 

lembaga; 

5. Mengarsipkan surat keluar dan surat masuk; 

6. Memeriksa berkas-berkas penelitian; 

7. Meneyelenggarakan administrasi kegiaatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat; 

8. Mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan program penelitian 

dan pengabbdian kepada masyarakat; 

9. Melakukan persiapan peluncuran dana penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, baik internal maupun 

eksternal kepada dosen; 

10. Menyusun laporan kinerja lembaga; 
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KEPALA LPPM 

SEKRETARIS LPPM 



11. Menjaga dan merawat asset LPPM; 
12. Menyusun konsep jadwal kegiatan lembaga sebagai masukan 

untuk kepala LPPM; 

13. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah 

pimpinan. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Menyusun dan mengevaluasi bebagai 

aturan, arsip dokumen Penelitian  Institut 

1 Paket 2 Hari 

Menyusun dan mengevaluasi bebagai 

aturan, arsip dokumen pengabdian kepada 

masyarakat Institut 

1 Paket 2 Hari 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, & hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Wakil Rektor 

I/II/III 

Rektorat Pelaporan 

Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Pegawai berstatus pegawai tetap Yayasan 

2. Pangkat/golongan pegawai terakhir serendah-rendahnya 

Penata Muda TK.I 

3. Berpendidikan minimal S2 dari disiplin ilmu sesuai kebutuhan 

bidang tugas 

4. Berusia minimal 25 tahun 

5. Mempunyai pengalaman kerja dimasing-masing bidang 

minimal 2 (dua) tahun 

6. Mempunyai kemampuan dalam manajemen dan 

kepemimpinan 

7. Di angkat dan ditetapkan oleh Rektor/Pimpinan 

8. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas hanya dapat 

dilakukan dengan izin Rektor/Pimpinan. 

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 



2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 
mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 

pribadi 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau 

sebagian aspek pekerjaan 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Terealisasinya perencanaan anggaran, kegiatan dan pelaporan 

secara optimal dan tepat waktu 

18 Informasi lain - 

 

Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

Dr.KH.M.Zakariah.,M.A    Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULIR 
No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawas Internal 

2 Kode Jabatan S2 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Ikhtisar Jabatan Membantu menetapkan, melakasanakan, mengevaluasi, 

mengontrol dan meningkatkan standar mutu hasil pendidikan 

dalam lingkungan IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 

6 Uraian Tugas 1. Merancang, mengadministrasikan dan mengagendakan 

kegiatan dalam lingkup LPMPI; 

2. Membuat perencanaan kegiatan  dan anggaran bersama Ketua 

LPMPI; 

3. Membantu semua kegiatan Ketua LPMPI; 

4. Membantu ketua dalam melaksanakan semua kegiatan 

administrasi LPMPI; 

5. Menjamin kerahasiaan data LPMPI; 

6. Merencanakan  dan  menyediakan  peralatan dan bahan-bahan 

yang di butuhkan  oleh LPMPI; 

7. Menggandakan draf dan peralatan serta bahan LPMPI; 

8. Mengadministrasikan, mengagendakan surat-surat dan data 

LPMPI; 
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9. Mendokumentasikan dokumen-dokumen LPMPI; 
10. Merencanakan dan melaksanakan publikasi kegiatan LPMPI; 

11. Melaporkan kegiatan proses penjaminan mutu kepada Ketua 

LPMPI 

12. Mengajukan nama-nama TIM Auditor untuk pelaksanaan 

AMI 

13. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah 

pimpinan. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Menyusun dan mengevaluasi bebagai 

aturan, arsip dokumen Penelitian Institut 

1 Paket 2 Hari 

Menyusun dan mengevaluasi bebagai 

aturan, arsip dokumen pengabdian 

kepada masyarakat Institut 

1 Paket 2 Hari 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, & hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Wakil Rektor 

I/II/III 

Rektorat Pelaporan 

Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Pegawai berstatus pegawai tetap Yayasan 

2. Pangkat/golongan pegawai terakhir serendah-rendahnya 

Penata Muda TK.I 

3. Berpendidikan minimal S2 dari disiplin ilmu sesuai kebutuhan 

bidang tugas 

4. Berusia minimal 25 tahun 

5. Mempunyai pengalaman kerja dimasing-masing bidang 

minimal 2 (dua) tahun 

6. Mempunyai kemampuan dalam manajemen dan 

kepemimpinan 

7. Di angkat dan ditetapkan oleh Rektor/Pimpinan 

8. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas hanya dapat 



dilakukan dengan izin Rektor/Pimpinan. 

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 

pribadi 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau 

sebagian aspek pekerjaan 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Terealisasinya perencanaan anggaran, kegiatan dan pelaporan 

secara optimal dan tepat waktu 

18 Informasi lain - 
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No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawas Internal 

2 Kode Jabatan L2 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ikhtisar Jabatan Menetapkan, melakasanakan, mengevaluasi, mengontrol dan 

meningkatkan standar mutu hasil pendidikan dalam lingkungan 

IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 

6 Uraian Tugas 1. Melakukan koordinasi fungsional dengan WR I; 

2. Membuat program kerja LPMPI; 

3. Merancang dokumen SPMI tingkat Institut; 

4. Merancang dokumen sistem tata pamong tingkat Institut; 

5. Merancang instrumen kegiatan monitoring dan evaluasi serta 

survey kegiatan dalam bidang pendidikan tingkat Institut; 

6. Melakukan rapat koordinasi tindak lanjut kegiatan dalam 

bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat tingkat Institut; 

7. Mengkordinir dan mengorganisir kegiatan yang ada dalam 

lingkungan LPMPI; 

8. Mengontrol proses penjaminan mutu dalam lingkungan IAI 

REKTOR 

WR I/ II/III 

KEPALA LPMPI SEKRETARIS LPMPI 

KABAG 

PENJAMU 

KABAG 

PENGAWAS 

INTERNAL 

KEPALA PD 

DIKTI 



Al Mawaddah Warrahmah Kolaka dan kinerja anggota 

LPMPI; 

9. Memimpin rapat pleno atas semua draf proses penjaminan 

mutu; 

10. Merancang dan melaksanakan kegiatan audit mutu internal 

setiap prodi; 

11.  Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pada unit di 

bawah naungan LPMPI; 

12. Melaporkan secara berkala kegiatan proses penjaminan mutu 

dalam lingkungan   IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 

kepada Rektor IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka; 

13. Memberikan rekomendasi penilaian kinerja dosen dan tendik 

berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Menyusun dan mengevaluasi bebagai 

aturan, arsip dokumen hasil monitoring 

dan umpan balik Institut 

1 Paket 2 Hari 

Menyusun dan mengevaluasi bebagai 

aturan, arsip dokumen tata pamong 

Institut 

1 Paket 2 Hari 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, & hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Wakil Rektor 

I/II/III 

Rektorat Pelaporan 

Koordinasi 

 

 

 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 



15 Syarat Jabatan 1. Pegawai berstatus pegawai tetap Yayasan 
2. Pangkat/golongan pegawai terakhir serendah-rendahnya 

Penata Muda TK.I 

3. Berpendidikan minimal S2 dari disiplin ilmu sesuai kebutuhan 

bidang tugas 

4. Berusia minimal 25 tahun 

5. Mempunyai pengalaman kerja dimasing-masing bidang 

minimal 2 (dua) tahun 

6. Mempunyai kemampuan dalam manajemen dan 

kepemimpinan 

7. Di angkat dan ditetapkan oleh Rektor/Pimpinan 

8. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas hanya dapat 

dilakukan dengan izin Rektor/Pimpinan. 

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 

pribadi 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau 

sebagian aspek pekerjaan 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Terealisasinya perencanaan anggaran, kegiatan dan pelaporan 

secara optimal dan tepat waktu 

18 Informasi lain - 

 

 

 

 



Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

Dr.KH.M.Zakariah.,M.A    Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULIR 
No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Direktur Pascasarjana 

2 Kode Jabatan P 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5 Ikhtisar Jabatan Mengakomodir secara keseluruhan kegiatan akademik, 

kepegawaian, dan kemahasiswaan dalam pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi ruang lingkup pascasarjana 

6 Uraian Tugas 1. Menyusun program kerja dan anggaran pascasarjana 

2. Berkoordinasi dengan wakil direktur untuk mengakomodir 

secara keseluruhan kegiatan akademik, kepegawaian, dan 

kemahasiswaan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi ruang lingkup pascasarjana 

3. Berkoordinasi dengan WR III dalam pelaksanaan kerjasama 

interdisipliner baik dalam negeri maupun luar negeri 

4. Mengkoordinasikan penjaminan mutu program magister 

dilingkungan pascasarjana 

5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

REKTOR 

WR I/ II/III 

DIREKTUR PASCA SARJANA 

WAKIL 

DIREKTUR I 

KETUA PRODI 

WAKIL 

DIREKTUR II 

STAF TU STAF PERPUSTAKAAN 



kegiatan akademik 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Menyusun dan mengevaluasi 

program kerja pascasarjana 

1 Paket 2 Hari 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, & hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Rektor IAI Al Mawar Pelaporan 

Wakil Rektor IAI Al Mawar Pelaporan 

Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Pegawai berstatus pegawai tetap Yayasan 

2. Pangkat/golongan pegawai terakhir serendah-rendahnya 

Penata Muda TK.I 

3. Berpendidikan minimal S3 dari disiplin ilmu sesuai kebutuhan 

bidang tugas 

4. Berusia minimal 30 tahun 

5. Mempunyai pengalaman kerja dimasing-masing bidang 

minimal 2 (dua) tahun 

6. Mempunyai kemampuan dalam manajemen dan 

kepemimpinan 

7. Di angkat dan ditetapkan oleh Rektor/Pimpinan 

8. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas hanya dapat 

dilakukan dengan izin Rektor/Pimpinan. 

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 



pribadi 
4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau 

sebagian aspek pekerjaan 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Terealisasinya perencanaan anggaran, kegiatan dan pelaporan 

secara optimal dan tepat waktu 

18 Informasi lain - 

 

Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

 

 

 

Dr.KH.M.Zakariah.,M.A    Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULIR 
No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Wakil Direktur I Pascasarjana Bidang Akademik, 

Kemahasiswaan dan Kelembagaan 

2 Kode Jabatan ADI 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5 Ikhtisar Jabatan Mewakili seluruh kegiatan direktur dalam menjalankan tugas  

akademik dan administrasi 

6 Uraian Tugas 1. Mewakili seluruh kegiatan direktur dalam menjalankan tugas 

akademik dan administrasi dan berkoordinasi dengan bagian 

terkait 

2. Melaksanakan koordinasi rutin administrasi dan proses 

pembelajaran dalam ruang lingkup pascasarjana 

3. Melakukan koordinasi akademik dengan ketua program studi 

4. Membuat laporan pencapaian program kerja  

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi, 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

REKTOR 

WR I/ II/III 

DIREKTUR PASCA SARJANA 

WAKIL 

DIREKTUR I 

KETUA PRODI 

WAKIL 

DIREKTUR II 

STAF TU STAF PERPUSTAKAAN 



9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Menyusun dan mengevaluasi  anggaran 

keuangan  pascasarjana 

1 Paket 2 Hari 

Mengarsipkan dokumen administrasi 

akademik, perencanaan, keuangan, dan 

kepegawaian pascasarjana 

1 Paket 2 Hari 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, & hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Wakil Rektor I/II/III IAI Al Mawar Pelaporan 

Direktur Pasca IAI Al Mawar Pelaporan 

Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Pegawai berstatus pegawai tetap Yayasan 

2. Pangkat/golongan pegawai terakhir serendah-rendahnya 

Penata Muda TK.I 

3. Berpendidikan minimal S3 dari disiplin ilmu sesuai kebutuhan 

bidang tugas 

4. Berusia minimal 30 tahun 

5. Mempunyai pengalaman kerja dimasing-masing bidang 

minimal 2 (dua) tahun 

6. Mempunyai kemampuan dalam manajemen dan 

kepemimpinan 

7. Di angkat dan ditetapkan oleh Rektor/Pimpinan 

8. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas hanya dapat 

dilakukan dengan izin Rektor/Pimpinan. 

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 

pribadi 



4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 
peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau 

sebagian aspek pekerjaan 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Terealisasinya perencanaan anggaran, kegiatan dan pelaporan 

secara optimal dan tepat waktu 

18 Informasi lain - 

 

Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

 

 

Dr.KH.M.Zakariah.,M.A    Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 
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No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Wakil Direktur II Pascasarjana Bidang Administrasi, Keuangan 

dan Perencanaan 

2 Kode Jabatan ADII 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5 Ikhtisar Jabatan Mewakili seluruh kegiatan direktur dalam menjalankan tugas 

keuangan dan kepegawaian 

6 Uraian Tugas 1. Mewakili seluruh kegiatan direktur dalam menjalankan tugas 

kepegawaian dan keuangan dan berkoordinasi dengan bagian 

terkait 

2. Melaksanakan koordinasi rutin mengenai perencanaan, 

keuangan, sarana dan kepegawaian. 

3. Membuat laporan pencapaian program kerja dan anggaran 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

REKTOR 

WR I/ II/III 

DIREKTUR PASCA SARJANA 

WAKIL 

DIREKTUR I 

KETUA PRODI 

WAKIL 

DIREKTUR II 

STAF TU STAF PERPUSTAKAAN 



9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Menyusun dan mengevaluasi  anggaran 

keuangan  pascasarjana 

1 Paket 2 Hari 

Mengarsipkan dokumen administrasi 

akademik, perencanaan, keuangan, dan 

kepegawaian pascasarjana 

1 Paket 2 Hari 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, & hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Institut. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Wakil Rektor I/II/III IAI Al Mawar Pelaporan 

Direktur Pasca IAI Al Mawar Pelaporan 

Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Pegawai berstatus pegawai tetap Yayasan 

2. Pangkat/golongan pegawai terakhir serendah-rendahnya 

Penata Muda TK.I 

3. Berpendidikan minimal S3 dari disiplin ilmu sesuai 

kebutuhan bidang tugas 

4. Berusia minimal 30 tahun 

5. Mempunyai pengalaman kerja dimasing-masing bidang 

minimal 2 (dua) tahun 

6. Mempunyai kemampuan dalam manajemen dan 

kepemimpinan 

7. Di angkat dan ditetapkan oleh Rektor/Pimpinan 

8. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas hanya dapat 

dilakukan dengan izin Rektor/Pimpinan. 

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 

pribadi 



4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 
peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau 

sebagian aspek pekerjaan 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Terealisasinya perencanaan anggaran, kegiatan dan pelaporan 

secara optimal dan tepat waktu 

18 Informasi lain - 

 

Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

 

 

Dr.KH.M.Zakariah.,M.A    Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULIR 
No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Dekan Fakultas 

2 Kode Jabatan FTK/FEBI/FSUAD 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5 Ikhtisar Jabatan Memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan 

dilingkungan Fakultas sesuai dengan kebijakan Rektor. 

6 Uraian Tugas 1. Melakukan koordinasi dengan wakil dekan I, II, III dan 

ketua prodi; 

2. Mengkoordinir, dan melaksanakan penyususnan rencana 

strategis dan RENOP prodi yang hendak dicapai dalam 

masa jabatan 

3. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan 

anggaran persemester fakultas yang telah disahkan oleh 

REKTOR 

WR I/ II/III 

DEKAN 

WAKIL DEKAN I  WAKIL DEKAN II WAKIL DEKAN III 

KEPALA LABORATORIUM STAF PERPUSTAKAAN 

KETUA PRODI 

SEKRETARIS PRODI 



Rektor; 
4. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan memantau 

kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan kompetensinya; 

5. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan memantau serta 

mengevaluasi kegiatan kerjasama bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik dalam 

Negeri maupun luar Negeri; 

6. Melaksanakan pembinaan civitas akademika; 

7. Menelaah pembukan program studi baru; 

8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dari Rektor 

9. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan tentang 

pencapaian program kerja dan anggaran fakultas kepada 

Rektor. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, Mobil, ATK, Jaringan 

internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Realisasi Kegiatan 1  1 Hari 

Realisasi Pelaporan 1 6 Hari 

Penandatanganan surat atau SK 50 25’ 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, dan hasil 

    kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Mendelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar.   

4. Menilai Prestasi kinerja bawahan 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Fakultas. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

WR I Rektorat Koordinasi dan 

Pelaporan 

Kabiro 

BAUK 

Rektorat Koordinasi 

LPPM Rektorat Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata, kejenuhan, kepala pusing  

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Pangkat/Gol: Lektor Kepala IV/a  

2. Pendidikan: S3, atau sementara kuliah 

3. Memiliki Pengalaman kerja sebagai pimpinan minimal 

Kaprodi. 



4. Memiliki rekam jejak yang baik di bidang akademik, 
dilihat dari SKP.  

5. Memiliki kemampuan manajerial, dibuktikan dengan 

rekomendasi dari lembaga psikotest.  

6. Memiliki ketelitian yang baik dalam menyelesaikan 

pekerjaan dan memutuskan keputusan. 

7. Usia maksimal 60 tahun. 

8. Memiliki upaya fisik diantaranya: mampu berdiri, 

berjalan, duduk, membawa, bekerja dengan jari, 

berbicara, mendengar, melihat, dengan baik. 

9. Mampu memadukan data, mengkoordinasikan data, 

menganalisis data, serta membandingkan data dengan 

baik dan tepat. 

10. Mampu berunding, menasihati, menghibur, 

mempengaruhi, berbicara dengan memberi tanda, 

melayani orang lain.   

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab 

untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau 

merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan 

berdasarkan kriteria rangsangan indera atau atas dasar 

pertimbangan pribadi. 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang 

dapat diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan 

orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan 

instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan 

ketegangan jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, 

kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja dengan 

kecepatan kerja dan perhatian terus menerus merupakan 

keseluruhan atau sebagian aspek pekerjaan 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan 

efisiensi atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Menyelesaikan program kegiatan dan pelaporan sesuai target dan 

tepat waktu serta mampu membuat terobosan pengembangan 

akademik di setiap fakultas. 

18 Informasi lain - 



Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

 

 

 

Dr.KH.M.Zakariah.,M.A    Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULIR 
No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Wakil Dekan I Fakultas 

2 Kode Jabatan FTK.1/FEBI.1/FSUAD.1 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5 Ikhtisar Jabatan Membantu Dekan dalam pelaksanaan pendidikan, akademik, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

6 Uraian Tugas 1. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor 

bidang akademik; 

2. Membantu Dekan dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

3. Menelaah peraturan dalam bidang akademik; 

4. Membina dosen dibidang akademik; 

REKTOR 

WR I/ II/III 

DEKAN 

WAKIL DEKAN I  WAKIL DEKAN II WAKIL DEKAN III 

KEPALA LABORATORIUM STAF PERPUSTAKAAN 

KETUA PRODI/JURUSAN 

SEKRETARIS PRODI/JURUSAN 



5. Melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat; 

6. Menyususun instrumen, melakukan dan membuat laporan 

pemantauan serta evaluasi proses pembelajaran setiap 

semester; 

a. Menyusun  jadwal perkuliahan dan membentuk 

panitia ujian semester; 

b. Survey kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran 

Dosen 

c. Survey kepuasan (Dosen, Mahasiswa dan Tendik) 

terhadap pelayanan Fakultas 

d. Monev absen pembelajaran Dosen 

e. Monev RPS 

7. Mengkoordinir kegiatan ujian akhir mahasiswa (Proposal, 

Komperhensif, dan Munaqasyah) 

8. Membuat laporan monitoring dan evaluasi hasil 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Dosen; 

9. Membuat dokumen SPMI tingkat Fakultas; 

10. Melakukan pengelolaan data administrasi dan membuat 

laporan tahunan bidang akademik; 

11. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah 

pimpinan. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, Mobil, ATK, Jaringan 

internet, 

LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Ketepatan Pelaporan Akademik 1 7 Hari 

Menyusun Perencanaan Kegiatan 

Akademik 

15 60’ 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, & hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Fakultas. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Dekan Fakultas Pelaporan 

WD II dan WD III Fakultas Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata, kejenuhan, kepala pusing 



Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Pangkat/Gol : Lektor 

2. Pendidikan: S2,  

3. Memiliki Pengalaman kerja sebagai pimpinan minimal 

Kaprodi. 

4. Memiliki rekam jejak yang baik di bidang akademik, 

dilihat dari SKP. 

5. Memiliki kemampuan manajerial, dibuktikan dengan 

rekomendasi dari lembaga psikotest.  

6. Memiliki ketelitian yang baik dalam menyelesaikan 

pekerjaandan memutuskan keputusan. 

7. Usia maksimal 60 tahun. 

8. Memiliki upaya fisik diantaranya: mampu berdiri, 

berjalan, duduk, membawa, bekerja dengan jari, 

berbicara, mendengar, melihat dengan baik. 

9. Mampu memadukan data, mengkoordinasikan data, 

menganalisis data, serta membandingkan data dengan 

baik dan tepat. 

10. Mampu berunding, menasihati, menghibur, 

mempengaruhi, berbicara dengan memberi tanda, 

melayani orang lain.   

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab 

untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau 

merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan. 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan 

berdasarkan kriteria rangsangan indera atau atas dasar 

pertimbangan pribadi. 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang 

dapat diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan 

orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan 

instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan 

ketegangan jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, 

kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja dengan 

kecepatan kerja dan perhatian terus menerus merupakan 

keseluruhan atau sebagian aspek pekerjaan. 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan 



efisiensi atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Menyelesaikan program kegiatan dan pelaporan akademik 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sesuai target dan tepat 

waktu. 

18 Informasi lain - 

 

Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

 

Dr.KH.M.Zakariah.,M.A    Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULIR 
No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Wakil Dekan II Fakultas 

2 Kode Jabatan FTK.2/FEBI.2/FSUAD.2 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5 Ikhtisar Jabatan Membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan Bidang 

perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan 

keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, dan 

ketatausahaan dan kerumahtanggaan. 

6 Uraian Tugas 1. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor II 

dan kepala BAUK; 

2. Membantu dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang 

keuangan dan administrasi umum; 

3. Menerima data dari BAUK untuk pembuatan data base 

kepegawaian (Dosen dan Tendik) tingkat fakultas; 

4. Menelaah kebijakan dibidang keuangan dan administrasi 

REKTOR 

WR I/ II/III 

DEKAN 

WAKIL DEKAN I  WAKIL DEKAN II WAKIL DEKAN III 

KEPALA LABORATORIUM STAF PERPUSTAKAAN 

KETUA PRODI/JURUSAN 

SEKRETARIS PRODI/JURUSAN 



umum; 
5. Menyusun anggaran dan kebutuhan sarana dan prasarana 

fakultas untuk diajukan ke Institut; 

6. Memberikan layanan teknis bidang keuangan dan 

administrasi umum; 

7. Melakukan analisis monitoring dan evaluasi terhadap 

kinerja pegawai tingkat fakultas; 

8. Merencanakan dan mengajukan kebutuhan SDM;  

9. Menjamin terselenggaranya kegiatan kearsipan 

dokumentasi dan surat menyurat baik digital maupun 

manual di lingkup fakultas; 

10. Mengarsipkan hasil rapat dengan membuat notulen dan 

bukti peserta rapat lingkup fakultas; 

11. Menerima data dan mengumpulkan berkas mahasiswa 

baru; 

12. Mengarsipkan berkas penyelesaian mahasiswa tingkat 

akhir (Ujian Proposal, Konpren dan Munaqasah) 

13. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada 

Dekan; 

14. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah 

pimpinan. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, Mobil, ATK, Jaringan 

internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Ketepatan Pelaporan Keuangan 1 6 Hari 

   

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, & hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Fakultas. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Dekan Fakultas  Pelaporan 

WD I dan WD III Fakultas Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata, kejenuhan, kepala pusing.  

 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Pangkat/Gol: Lektor 



2. Pendidikan: S2,  
3. Memiliki Pengalaman kerja sebagai pimpinan minimal 

Kaprodi. 

4. Memiliki rekam jejak yang baik di bidang akademik, 

dilihat dari SKP. 

5. Memiliki kemampuan manajerial, dibuktikan dengan 

rekomendasi dari lembaga psikotest.  

6. Memiliki ketelitian yang baik dalam menyelesaikan 

pekerjaan dan memutuskan keputusan. 

7. Usia maksimal 60 tahun. 

8. Memiliki upaya fisik diantaranya: mampu berdiri, 

berjalan, duduk, membawa, bekerja dengan jari, 

berbicara, mendengar, melihat dengan baik. 

9. Mampu memadukan data, mengkoordinasikan data, 

menganalisis data, serta membandingkan data dengan 

baik dan tepat. 

10. Mampu berunding, menasihati, menghibur, 

mempengaruhi, berbicara dengan memberi tanda, 

melayani orang lain.   

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab 

untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau 

merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan 

berdasarkan kriteria rangsangan indera atau atas dasar 

pertimbangan pribadi. 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang 

dapat diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan 

orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan 

instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan 

ketegangan jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, 

kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja dengan 

kecepatan kerja dan perhatian terus menerus merupakan 

keseluruhan atau sebagian aspek pekerjaan. 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan 

efisiensi atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Menyelesaikan program kegiatan dan pelaporan keuangan sesuai 



target dan tepat waktu. 

18 Informasi lain - 

Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

 

 

Dr.KH.M.Zakariah.,M.A    Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULIR 
No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Wakil Dekan III Fakultas 

2 Kode Jabatan FTK.3/FEBI.3/FSUAD.3 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ikhtisar Jabatan Membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang 

kemahasiswaan dan kerjasama. 

6 Uraian Tugas 1. Melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor III dan Kepala 

BAAK; 

2. Membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang  

3. pembinaan kemahasiswaan, organisasi mahasiswa, minat dan 

bakat dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan alumni; 

4. Melakukan pembinaan kelembagaan mahasiswa sesuai 

REKTOR 

WR I/ II/III 

DEKAN 

WAKIL DEKAN I  WAKIL DEKAN II WAKIL DEKAN III 

KEPALA LABORATORIUM STAF PERPUSTAKAAN 

KETUA PRODI/JURUSAN 

SEKRETARIS PRODI/JURUSAN 



dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Menelaah kebijakan dalam bidang kemahasiswaan; 

6. Menyusun pendataan mahasiswa secara detail dilingkup 

fakultas; 

7. Menyusun, melaksanakan, mengembangkan dan 

mengevaluasi kegiatan mahasiswa; 

8. Menyusun pedoman kerjasama yang berkaitan dengan 

kegiatan mahasiswa; 

9. Menyampaikan laporan tahunan kepada Dekan; 

10. Melakukan koordinasi dengan pengurus komisariat ikatan 

alumni; 

11. Melakukan survey tracer study alumi 

12. Menyeleksi penerima beasiswa dengan berkoordinasi 

bersama WR III  

13. Melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan 

mahasiswa baru; 

14. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah 

pimpinan. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Pelaporan Kegiatan 1 6 Hari 

Menyusun Rencana Kerja 

Bidang Kemahasiswaan 

15 1 Hari 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, & hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Fakultas. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Dekan Fakultas Pelaporan 

WD I dan WD II Fakultas Koordinasi 

WR III Rektorat Pelaporan dan 

Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata, kejenuhan, kepala pusing.   



Mental - 
 

15 Syarat Jabatan 1. Pangkat/Gol: Lektor 

2. Pendidikan: S2,  

3. Memiliki Pengalaman kerja sebagai pimpinan minimal 

Kaprodi 

4. Memiliki rekam jejak yang baik di bidang akademik, 

dilihat dari SKP. 

5. Memiliki kemampuan manajerial, dibuktikan dengan 

rekomendasi dari lembaga psikotest.  

6. Memiliki ketelitian yang baik dalam menyelesaikan 

pekerjaan dan memutuskan keputusan. 

7. Usia maksimal 60 tahun. 

8. Memiliki upaya fisik diantaranya: mampu berdiri, 

berjalan duduk, membawa, bekerja dengan jari, berbicara, 

mendengar melihat, dengan baik. 

9. Mampu memadukan data, mengkoordinasikan data 

menganalisis data, serta membandingkan data dengan 

baik dan tepat. 

10. Mampu berunding, menasihati, menghibur, 

mempengaruhi berbicara dengan memberi tanda, 

melayani orang lain.   

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab 

untukegiatan memimpin, mengendalikan atau 

merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan 

berdasarkan kriteria rangsangan indera atau atas dasar 

pertimbangan pribadi. 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang 

dapat diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan 

oranlain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan 

instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan 

ketegangan jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, 

kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja dengan 

kecepatan kerjdan perhatian terus menerus merupakan 

keseluruhan atau sebagian aspek pekerjaan. 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 



lainnya yang berbeda sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 
atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Menyelesaikan program kegiatan kemahasiswaan dan kerjasama 

di Fakultas dengan baik dan optimal. 

18 Informasi lain - 

 

Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

 

 

 

Dr.KH.M.Zakariah.,M.A    Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULIR 
No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Ketua Program Studi/Jurusan 

2 Kode Jabatan PPAI/PMPI/PES/PPS/PAA/PIAT 

3 Unit Kerja Rektorat 

4 Kedudukan dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ikhtisar Jabatan Membantu Ketua Jurusan dalam penyelenggaraan kegiatan 

akademik dan penjaminan mutu program studi 

6 Uraian Tugas 1. Menjalankan   kebijakan   akademik  dan  standar mutu  

pendidikan   yang  ditetapkan wakil Dekan I. 

2. Menyusun rencana kegiatan atau program kerja Program 

Studi.  

3. Mengkoordinasikan  kegiatan pendidikan,  penelitian  dan 

pengabdian  pada masyarakat di Jurusan. 

REKTOR 

WR I/ II/III 

DEKAN 

WAKIL DEKAN I  WAKIL DEKAN II WAKIL DEKAN III 

KEPALA LABORATORIUM STAF PERPUSTAKAAN 

KETUA PRODI/JURUSAN 

SEKRETARIS PRODI/JURUSAN 



4. Melaksanakan pengembangan prodi di bidang  
pendidikan, penelitian  dan pengabdian pada masyarakat. 

5. Mengembangkan   hubungan  baik  dan  kerjasama   

dengan   pemangku kepentingan (stakeholder). 

6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan  proses 

belajar mengajar di tingkat prodi. 

7. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada 

Wakil Dekan I. 

8. Menentukan dosen pembimbing dan penguji tugas akhir. 

9. Melakukan evaluasi terhadap lama studi para mahasiswa. 

10. Mengkoordinasikan pembuatan Silabus Acara 

Perkuliahan (SAP) dan Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS) pengajaran. 

11. Menentukan dosen pengampu mata kuliah tiap semester 

12. Membuat laporan ketercapaian program kerja Prodi. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Menandatangani / Memparaf Surat 100 25’ 

Mengesahkan usulan judul skripsi 1 20’ 

Memberikan konsultasi akademik 1 25’ 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, dan hasil kerja 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan prodi. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Kajur Fakultas Pelaporan 

Sekjur Fakultas Pelaporan dan 

Koordinasi 

Kabag TU Fakultas Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata, kejenuhan, kepala pusing.  

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Dosen Tetap  

2. Pendidikan minimal S2 untuk program S1 dan S3 untuk 

Program Pascasarjana atau sementara Kuliah S3. 

3. Jabatan fungsional paling rendah minimal Lektor. 

4. Berlatar belakang pendidikan sesuai dengan jurusan yang 



terkait. 
5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang memiliki kekuatan hukum tetap.  

7. Usia maksimal 60 tahun. 

8. Memiliki upaya fisik diantaranya: mampu berdiri, 

berjalan, duduk, membawa, bekerja dengan jari, 

berbicara, mendengar, melihat, dengan baik. 

9. Mampu memadukan data, mengkoordinasikan data, 

menganalisis data, serta membandingkan data dengan 

baik dan tepat. 

10. Mampu berunding, menasihati, menghibur, 

mempengaruhi, berbicara dengan memberi tanda, 

melayani orang lain.   

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab 

untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau 

merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan 

berdasarkan kriteria rangsangan indera atau atas dasar 

pertimbangan pribadi. 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang 

dapat diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan 

orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan 

instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan 

ketegangan jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, 

kritis,tidak biasa atau bahaya, atau bekerja dengan 

kecepatan kerjadan perhatian terus menerus merupakan 

keseluruhan atau sebagian aspek pekerjaan. 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas sering berganti dari tugas yang satu ke tugas 

yanglainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan 

efisiensi atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Terlaksananya kegiatan akademik serta penjaminan mutu di level 

prodi dengan baik dan optimal. 

18 Informasi lain - 
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5 Ikhtisar Jabatan Membantu ketua prodi dalam bidang penyelenggaraan  

perencanaan, pelaporan kegiatan, menyusun kebijakan teknis, 

serta kegiatan administrasi prodi. 

6 Uraian Tugas 1. Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan 

jurusan.  

2. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan 

kurikulum pendidikan jurusan.  

3. Mengkoordinasikan kegiatan proses belajar mengajar  

bersama  dengan  Kelompok Dosen Keahlian.  

REKTOR 

WR I/ II/III 

DEKAN 

WAKIL DEKAN I  WAKIL DEKAN II WAKIL DEKAN III 

KEPALA LABORATORIUM STAF PERPUSTAKAAN 

KETUA PRODI/JURUSAN 

SEKRETARIS PRODI/JURUSAN 



4. Menyusun jadwal perkuliahan di tingkat prodi.  
5. Mengkoordinasikan kegiatan laboratorium di lingkungan 

jurusan.  

6. Mengkoordinasikan   kegiatan Praktek Kerja Lapangan dan  

atau  Kuliah  Kerja Amaliah Profesi mahasiswa.  

7. Menyusun basis data akademik kemahasiswaan di Prodi.  

8. Menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian  masyarakat  di Prodi. 

9. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan; 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Menyusun Laporan Kegiatan 1 6 Hari 

Menyusun kebijakan teknis 1 2 Hari 

Menyusun jadwal seminar, ujian 

komprehensif dan ujian munaqasyah 

1 1 Hari 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, dan hasil  

kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan prodi. 

12 Korelasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Kaprodi Fakultas Pelaporan 

Kabag TU Fakultas Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata, kejenuhan, kepala pusing. 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Pendidikan S2 dengan Jabatan Fungsional Lektor 

2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  

3. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang memiliki kekuatan hukum tetap. 

4. Memiliki rekam jejak yang baik di bidang akademik, 

dilihat dari SKP.  

5. Memiliki ketelitian yang baik dalam menyelesaikan 

pekerjaan dan memutuskan keputusan. 

6. Usia maksimal 60 tahun. 

7. Memiliki upaya fisik diantaranya: mampu berdiri, 



berjalan, duduk, membawa, bekerja dengan jari, 
berbicara, mendengar, melihat, dengan baik. 

8. Mampu memadukan data, mengkoordinasikan data, 

menganalisis data, serta membandingkan data dengan 

baik dan tepat. 

9. Mampu berunding, menasihati, menghibur, 

mempengaruhi, berbicara dengan memberi tanda, 

melayani orang lain.   

16 Tempramen Kerja 1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab 

untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau 

merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan 

berdasarkan kriteria rangsangan indera atau atas dasar 

pertimbangan pribadi. 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang 

dapat diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan 

orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan 

instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan 

ketegangan jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, 

kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja dengan 

kecepatan kerja dan perhatian terus menerus merupakan 

keseluruhan atau sebagian aspek pekerjaan. 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan 

efisiensi atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Menyelesaikan program kegiatan bidang dan pelaporan secara 

tepat waktu. 

18 Informasi lain - 

Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 
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5 Ikhtisar Jabatan Melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan 

kepustakaan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, 

mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepustakaan. 

6 Uraian Tugas 1. Mengkoordinir semua kegiatan perpustakaan disemua unit. 

2. Menentukan program kerja perpustakaan; 

3. Membuat pedoman/aturan teknis penggunaan perpustakaan; 

4. Mengajukan rencana kerja anggaran tahunan perpustakaan; 

5. Mengatur sistem adiministrasi perpustakaan; 

6. Membuat data base buku perpustakaan secara manual dan 

elektronik; 

7. Bertanggungjawab atas pengajuan permintaan penyediaan 

bahan kepustakaan yang sesuai dengan kebutuhan; 

8. Bertanggungjawab atas terlaksananya pelayanan 

perpustakaan; 

9. Bertanggungjawab atas upaya peningkatan efektifitas, 

efisiensi dan produktifitas kerja perpustakaan; 

10. Bertanggungjawab atas pemanfaatan asset perpustakaan; 

11. Memberikan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; 

12. Merencanakan rancangan pengembangan sistem informasi 

REKTOR 

WR I/ II/III 

Ka.  Pusat 

Perpustakaan 

Ka.Pusat 

Pengembangan 

Bahasa 

Ka.Humas dan 

Protokoler 

Dokter Klinik 

security apoteker bidan perawat 



perpustakaan online; 
13. Mengarsipkan karya ilmiah mahasiswa dan dosen. 

14. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan; 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Menyusun perencanaan kegiatan   1 2 Hari 

Menyusun Laporan Kegiatan dan keuangan 1 5 Hari 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, dan hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai. 

12 Korelasi 

Jabatan 
Jabatan Unit 

Kerja/Instansi 

Dalam Hal 

WR I Rektorat Pelaporan 

Kabiro Rektorat Pelaporan dan Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan 

Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata, kejenuhan, kepala pusing.  

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Dosen Tetap atau pegawai tetap 

2. Pendidikan S2 atau lulusan sarjana dengan pengalaman kerja 

minimal 3 tahun. 

3. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli atau 

golongan ruang III/b. 

4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap. 

6. Usia maksimal 50 tahun. 

7. Memiliki upaya fisik diantaranya: mampu berdiri, berjalan, 

duduk, membawa, bekerja dengan jari, berbicara, mendengar, 

melihat, dengan baik. 

8. Mampu memadukan data, mengkoordinasikan data, 

menganalisis data, serta membandingkan data dengan baik dan 

tepat. 

9. Mampu berunding, menasihati, menghibur, mempengaruhi, 

berbicara dengan memberi tanda, melayani orang lain.    



16 Tempramen 
Kerja 

1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan  diri untuk pekerjaan-pekerjaan  

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 

pribadi.  

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau sebagian 

aspek pekerjaan  

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Terlaksananya pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengembangan 

kepustakaan, kerjasama antar perpustakaan, pengendalian serta 

evaluasi perpustakaan secara optimal. 

18 Informasi lain - 
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5 Ikhtisar Jabatan Melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan 

kepustakaan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, 

mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepustakaan. 

6 Uraian Tugas 1. Menentukan program kerja perpustakaan; 

2. Membuat pedoman/aturan teknis penggunaan perpustakaan; 

3. Mengajukan rencana kerja anggaran tahunan perpustakaan; 

4. Mengatur sistem adiministrasi perpustakaan; 

5. Membuat data base buku perpustakaan secara manual dan 

elektronik; 
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SEKRETARIS PRODI 



6. Bertanggungjawab atas pengajuan permintaan penyediaan 
bahan kepustakaan yang sesuai dengan kebutuhan; 

7. Bertanggungjawab atas terlaksananya pelayanan 

perpustakaan; 

8. Bertanggungjawab atas upaya peningkatan efektifitas, 

efisiensi dan produktifitas kerja perpustakaan; 

9. Bertanggungjawab atas pemanfaatan asset perpustakaan; 

10. Memberikan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; 

11. Merencanakan rancangan pengembangan sistem informasi 

perpustakaan online; 

12. Mengarsipkan karya ilmiah mahasiswa dan dosen. 

13. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan; 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Menyusun perencanaan kegiatan   1 2 Hari 

Menyusun Laporan Kegiatan dan keuangan 1 5 Hari 

10 Tanggungjawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, dan hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai. 

12 Korelasi 

Jabatan 
Jabatan Unit 

Kerja/Instansi 

Dalam Hal 

WR I Rektorat Pelaporan 

Kabiro Rektorat Pelaporan dan Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan 

Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata, kejenuhan, kepala pusing.  

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Dosen Tetap atau pegawai tetap 

2. Pendidikan S2 atau lulusan sarjana dengan pengalaman kerja 

minimal 3 tahun. 

3. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli atau 

golongan ruang III/b. 

4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang 



memiliki kekuatan hukum tetap. 
6. Usia maksimal 50 tahun. 

7. Memiliki upaya fisik diantaranya: mampu berdiri, berjalan, 

duduk, membawa, bekerja dengan jari, berbicara, mendengar, 

melihat, dengan baik. 

8. Mampu memadukan data, mengkoordinasikan data, 

menganalisis data, serta membandingkan data dengan baik dan 

tepat. 

9. Mampu berunding, menasihati, menghibur, mempengaruhi, 

berbicara dengan memberi tanda, melayani orang lain.    

16 Tempramen 

Kerja 

1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan  diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 

pribadi.  

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau sebagian 

aspek pekerjaan  

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 

17 Prestasi Jabatan Terlaksananya pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengembangan 

kepustakaan, kerjasama antar perpustakaan, pengendalian serta 

evaluasi perpustakaan secara optimal. 

18 Informasi lain - 

Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

 

 

Dr.KH.M.Zakariah.,M.A    Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 



 

FORMULIR 
No Dokumen    : 
 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Kepala  Lab. Microteaching 

2 Kode Jabatan LTK 

3 Unit Kerja Lab. Microteaching 

4 Kedudukan 

dalam Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ikhtisar 

Jabatan 

Membantu kepala jurusan dan kaprodi dalam memfasilitasi dan 

melaksanakan praktikum bagi seluruh mahasiswa. 

6 Uraian Tugas 1. Membuat pedoman teknis penggunaan micro teaching; 

2. Membuat data base assetmicro teaching; 

3. Membuat program kerja dan anggaran penggunaan lab 

micro teaching; 

4. Bertanggungjawab terhadap asset lab micro teaching; 

REKTOR 

WR I/ II/III 

DEKAN FTK 

WAKIL DEKAN I FTK  WAKIL DEKAN II FTK WAKIL DEKAN III FTK 

KEPALA LABORATORIUM 

MICROTEACHING 

STAF PERPUSTAKAAN 

KETUA PRODI PAI 

SEKRETARIS PRODI PAI 

KETUA PRODI MPI 

SEKRETARIS PRODI MPI 



5. Melaporkan secara berkala kebutuhan dan kerusakan assset 
micro teaching; 

6. Mengkoordinasikan jadwal penggunaan micro teaching 

dengan WD I. 

7. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah 

pimpinan; 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Menyusun rencana kebutuhan 

Laboratorium 

1 Paket 25’ 

Mengadakan Praktek Mengajar 1 Angkatan  

10 Tanggungjawa

b 

1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, & hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Laboratorium. 

12 Korelasi 

Jabatan 
Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Dekan Fakultas Pelaporan 

Kaprodi Fakultas Koordinasi 

13 Kondisi 

Lingkungan 

Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata, kejenuhan, kepala pusing.  

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Pendidikan S2 / Lektor III C 

2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap. 

4. Memiliki rekam jejak yang baik di bidang akademik, dilihat 

dari SKP.  

5. Memiliki ketelitian yang baik dalam menyelesaikan 

pekerjaan dan memutuskan keputusan. 

6. Usia maksimal 60 tahun. 

7. Memiliki upaya fisik diantaranya: mampu berdiri, berjalan, 

duduk, membawa, bekerja dengan jari, berbicara, 

mendengar, melihat, dengan baik. 

8. Mampu memadukan data, mengkoordinasikan data, 

menganalisis data, serta membandingkan data dengan baik 



dan tepat. 
9. Mampu berunding, menasihati, menghibur, mempengaruhi, 

berbicara dengan memberi tanda, melayani orang lain.   

16 Tempramen 

Kerja 

1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 

kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 

kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan 

pribadi. 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan 

orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan 

instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis,tidak 

biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan 

perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau 

sebagian aspek pekerjaan 

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai 

tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang 

lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi 

atau ketenangan diri. 

17 Prestasi 

Jabatan 

Terlaksananya kegiatan perencanaan dan praktikum mahasiswa 

secara tepat dan optimal. 

18 Informasi lain - 

Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

 

 

Dr.KH.M.Zakariah.,M.A    Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 

 

 

 

 



 

 

FORMULIR 
No Dokumen    : 

 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama 

Jabatan 

Kepala Pusat Pengembangan Bahasa 

2 Kode Jabatan P1 

3 Unit Kerja Lab. Bahasa 

4 Kedudukan 

dalam 

Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ikhtisar 

Jabatan 

Melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi civitas 

akademika Institut. 

6 Uraian Tugas 1. Membuat pedoman teknis penggunaan lab bahasa; 

2. Membuat data base asset lab bahasa; 

3. Membuat program kerja dan anggaran penggunaan lab 

bahasa; 

4. Bertanggungjawab terhadap asset lab bahasa; 

5. Melaporkan secara berkala kebutuhan dan kerusakan asset 

lab bahasa; 

6. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah 

pimpinan 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat 

/Alat Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Menyusun perencanaan kegiatan   1  2 Hari 

Menyusun Laporan Kegiatan dan keuangan 1  5 Hari 

REKTOR 

WR I/ II/III 

Ka.  Pusat 

Perpustakaan 

Ka. Pusat 

Pengembangan 

Bahasa 

Ka.Humas dan 

Protokoler 

Dokter Klinik 

security apoteker bidan perawat 



10 Tanggungjaw
ab 

1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, dan hasil kerja. 
2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerja. 

12 Korelasi 

Jabatan 
Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

WR I Fakultas Pelaporan 

Kabiro Fakultas Koordinasi dan Pelaporan 

13 Kondisi 

Lingkungan 

Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko 

Bahaya 

Fisik Kelelahan mata, kejenuhan, kepala pusing. 

Mental - 

15 Syarat 

Jabatan 

1. Dosen Tetap atau pegawai tetap  

2. Pendidikan S2 atau lulusan sarjana dengan pengalaman kerja 

minimal 3 tahun. 

3. Jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli atau golongan 

ruang III/b. 

4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap usia maksimal 50 tahun. 

6. Memiliki upaya fisik diantaranya: mampu berdiri, berjalan, 

duduk, membawa, bekerja dengan jari, berbicara, mendengar, 

melihat, dengan baik. 

7. Mampu memadukan data, mengkoordinasikan data, 

menganalisis data, serta membandingkan data dengan baik dan 

tepat. 

8. Mampu berunding, menasihati, menghibur, mempengaruhi, 

berbicara dengan memberi tanda, melayani orang lain.    

16 Tempramen 

Kerja 

1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan kesimpulan 

penilaian  atau pembuatan peraturan berdasarkan  kriteria 

rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan pribadi.  

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan 

berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji. 



5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 
lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak biasa 

atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan perhatian  

terus menerus merupakan keseluruhan atau sebagian aspek 

pekerjaan  

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas, 

sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang 

"berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi atau ketenangan 

diri. 

17 Prestasi 

Jabatan 

Terlaksananya pelatihan dan pengembangan bahasa bagi civitas 

akademika Institut dengan baik dan optimal. 

18 Informasi 

lain 

- 

Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

 

 

Dr.KH.M.Zakariah.,M.A    Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULIR 
No Dokumen    : 

 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Kepala Pusat Informasi  dan Pangkalan Data/ PD Dikti 

2 Kode Jabatan PD 

3 Unit Kerja Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data 

4 Kedudukan 

dalam Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ikhtisar 

Jabatan 

Mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi dan 

pangkalan data di lingkungan Institut. 

6 Uraian Tugas 1. Bertanggungjawab atas proses penginputan data akademik 

civitas Institut di PD Dikti/emis; 

2. Memantau secara online situs kopertais dan dikti dalam rangka 

memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dalam 

pengambilan kesimpulan; 

3. Merencanakan pengembangan sistem informasi bidang 

akademik dilingkungan Institut; 

4. Menyediakan data-data dan informasi yang berhubungan dengan 

kegiatan akademik; 

5. Menyusun struktur data base tingkat Institut; 

6. Mengelola situs data dokumen PDPT agar aman jika dibutuhkan 

sewaktu-waktu; 

REKTOR 

WR I/ II/III 

KEPALA LPMPI SEKRETARIS LPMPI 

KABAG 

PENJAMU 

KABAG 

PENGAWAS 

INTERNAL 

KEPALA PD 

DIKTI 



7. Mengusulkan penomoran ijazah nasional; 
8. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Menyusun perencanaan kegiatan   1  2 Hari 

Menyusun Laporan Kegiatan dan keuangan 1  5 Hari 

10 Tanggungjawa

b 

1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, dan hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan PD Dikti. 

12 Korelasi 

Jabatan 
Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

WR I Fakultas Pelaporan 

Kabiro Fakultas Koordinasi dan Pelaporan 

13 Kondisi 

Lingkungan 

Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata, kejenuhan, kepala pusing. 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Dosen Tetap atau pegawai tetap  

2. Pendidikan S2 atau lulusan sarjana dengan pengalaman kerja 

minimal 3 tahun. 

3. Jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli atau golongan 

ruang III/b. 

4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap usia maksimal 50 tahun. 

6. Memiliki upaya fisik diantaranya: mampu berdiri, berjalan, 

duduk, membawa, bekerja dengan jari, berbicara, mendengar, 

melihat, dengan baik. 

7. Mampu memadukan data, mengkoordinasikan data, 

menganalisis data, serta membandingkan data dengan baik dan 

tepat. 

8. Mampu berunding, menasihati, menghibur, mempengaruhi, 

berbicara dengan memberi tanda, melayani orang lain.    

16 Tempramen 

Kerja 

1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan  



mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 
pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan kesimpulan 

penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan  kriteria 

rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan pribadi. 

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan 

berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak biasa 

atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan perhatian 

terus menerus merupakan keseluruhan atau  sebagian aspek 

pekerjaan  

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas, 

sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang 

"berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi atau ketenangan 

diri. 

17 Prestasi 

Jabatan 

Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi 

informasi dan pangkalan data di lingkungan Institut. 

18 Informasi lain - 

Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

 

 

Dr.KH.M.Zakariah.,M.A    Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULIR 
No Dokumen    : 

 

ANALISIS JABATAN 

Tanggal Terbit  : 

 

No. Revisi          : 

 

NO KRITERIA URAIAN 

1 Nama Jabatan Kepala Pusat Pengembangan Bisnis 

2 Kode Jabatan PPB 

3 Unit Kerja Unit Pusat Pengembangan Bisnis 

4 Kedudukan 

dalam Struktur 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ikhtisar 

Jabatan 

Mengelola dan mengembangkan sistem pengembangan bisnis di 

lingkungan Institut. 

6 Uraian Tugas 1. Kebijakan sumber pendanaan dari unit usaha. 

2. Memfasilitasi terselenggaranya pengembangan kreativitas jiwa 

bisnis dan kewirausahanan di kalangan institut. 

3. Mendorong peningkatan kapasitas lembaga dalam perencanaan, 

pengelolaan penyelenggaraan pelayanan Internal dan Eksternal. 

REKTOR 

WR I/ II/III 

DEKAN FEBI 

WAKIL DEKAN I FEBI  WAKIL DEKAN II FEBI WAKIL DEKAN III FEBI 

KEPALA PUSAT 

PENGEMBANGAN BISNIS 

STAF PERPUSTAKAAN 

KETUA PRODI EKSY 

SEKRETARIS PRODI EKSY 

KETUA PRODI PEBSY 

SEKRETARIS PRODI PEBSY 

STAF BMT 



4. Mendorong peningkatan dan pengembangan kapasitas pengelola 
dan pelaksanaan unit usaha, dilingkungan institut. 

5. Mendorong peningkatan kedisiplinan kinerja & akuntabilitas 

kewajiban melalui SOP. 

6. Mendorong pengembangan unit-unit usaha pada lingkungan 

institut. 

7. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan. 

7 Bahan kerja ATK, Memo, Disposisi 

8 Perangkat/Alat 

Kerja 

Seperangkat Komputer, Notebook, ATK, Jaringan internet, LCD. 

 

9 Hasil kerja Hasil Kerja Jumlah Waktu 

Menyusun perencanaan kegiatan  Bisnis 1  2 Hari 

Menyusun Laporan Kegiatan dan keuangan 

Bisnis 

1  5 Hari 

10 Tanggungjawa

b 

1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan, dan hasil kerja. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu. 

11 Wewenang 1. Memberi nilai kerja bawahan. 

2. Medelegasikan surat dan dokumen diri sesuai ketentuan. 

3. Menolak kerja bawahan yang tidak relevan dan tidak standar. 

4. Menilai prestasi kinerja bawahan. 

5. Memotivasi seluruh pegawai di lingkungan PD Dikti. 

12 Korelasi 

Jabatan 
Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal 

Rektor IAI Al Mawar Pelaporan 

Wakil Rektor IAI Al Mawar Koordinasi dan Pelaporan 

13 Kondisi 

Lingkungan 

Kerja 

Dingin, ruang tertutup, udara kering, ruang terang, bersih 

14 Resiko Bahaya Fisik Kelelahan mata, kejenuhan, kepala pusing. 

Mental - 

15 Syarat Jabatan 1. Pendidikan S2  

2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap. 

4. Memiliki rekam jejak yang baik di bidang akademik, dilihat dari 

SKP.  

5. Memiliki ketelitian yang baik dalam menyelesaikan pekerjaan 

dan memutuskan keputusan. 

6. Usia maksimal 60 tahun. 

7. Memiliki upaya fisik diantaranya: mampu berdiri, berjalan, 

duduk, membawa, bekerja dengan jari, berbicara, mendengar, 

melihat, dengan baik. 

8. Mampu memadukan data, mengkoordinasikan data, 



menganalisis data, serta membandingkan data dengan baik dan 
tepat. 

9. Mampu berunding, menasihati, menghibur, mempengaruhi, 

berbicara dengan memberi tanda, melayani orang lain.    

16 Tempramen 

Kerja 

1. Mampu menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk 

kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 

2. Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan  

mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

3. Mampu menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan kesimpulan 

penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria 

rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan pribadi.  

4. Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan 

berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji. 

5. Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang 

lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. 

6. Mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan 

jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak biasa 

atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan perhatian  

terus menerus merupakan keseluruhan atau sebagian aspek 

pekerjaan  

7. Mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas, 

sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang 

"berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi atau ketenangan 

diri. 

17 Prestasi 

Jabatan 

Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan bisnis di lingkungan 

Institut. 

18 Informasi lain - 

Mengetahui,      Kolaka, Januari 2021 

Atasan Langsung     Yang Membuat 

Ttd       Ttd 

 

 

 

Dr.KH.M.Zakariah.,M.A    Nur Thahirah Umajjah, S.Pd.,M.Pd 

 

 

 

 

 

 



 


